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หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่มีความเส่ียงตอการพัฒนาประเทศ คือ การเขาสู
สังคมผูสูงอายุของโลก และคาดวาภายในป 2565 ประเทศไทยจะกาวเขาสูการเปน
สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Complete Aged Society) ซึ่งการเปนสังคมผูสูงอายุ
อาจสงผลกระทบตอการขาดแคลนกําลังแรงงานและการเพิ่มขึ้นของรายจายดาน
สุขภาพ ประเทศจึงมีความจําเปนพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรสูงอายุ โดยวิธีการหนึ่งคือใหประชาชนสามารถเขาถึงโครงสรางพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ แตดวย
งบประมาณที่จํากัดจําเปนตองมีการจัดลําดับความสําคัญจําเปนของปจจัยที่ควร
ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน 

ดังนั้น สํานักงานสถิติแหงชาติ จึงไดจัดทํารายงานเชิงวิเคราะหเรื่อง 
“ปจจัยที่มีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุในประเทศไทย” ขึ้น เพื่อคนหา
ปจจัยและระดับที่มีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
การถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุม (Binary Logistic Regression) จากขอมูลสํารวจ
การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557 

สํานักงานสถิติแหงชาติหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานเชิงวิเคราะหฉบับนี้  
จะเปนประโยชนตอผูที่สนใจและหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับนําไปใชประกอบการ
วิเคราะหและการวางแผน เพื่อกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศดานเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
    สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

กันยายน 2558 
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การศึกษาเรือ่งปจจัยที่ผลตอการใชอินเตอรของผูสูงอายุในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดลอม
ตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ รวมทั้งศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของ
ผูสูงอายุ โดยใชขอมูลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ครัวเรือน พ.ศ. 2557 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติทดสอบไคสแควร (Pearson chi-square 
test) และการเปรียบเทียบแบบจําลองดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุม 
(Binary logistic regression) โดยตัวแปรตาม คือ การใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ และ
ตัวแปรอิสระประกอบดวย อายุ เพศ สถานภาพสมรส เขตการปกครอง ระดับการศึกษา 
สถานภาพการทํางาน รายไดของครัวเรือน การใชคอมพิวเตอร การใชแท็บเล็ตหรือ
สมารทโฟน ความสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ต และการอาศัยอยูบุคคลที่ใชอินเตอรเน็ต 

ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุที่ใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยมีจํานวน
ทั้งส้ิน 320,791 คน หรือคิดเปนรอยละ 3.3 ของผูสูงอายุทั้งหมด ผูสูงอายุ           
ที่ใชอินเตอรเน็ตสวนใหญ ประมาณ          
3 ใน 4 อาศัยอยูในเขตเทศบาล โดย
จังหวัดที่มีอัตราการใชอินเตอรเน็ต
มากที่สุดสามอันดับ ไดแก ภูเก็ต 
(รอยละ 22.5) ชลบุรี (รอยละ 11.4)  
กรุงเทพมหานคร (รอยละ 10.9) 
ตามลําดับ สวนจังหวัดที่มีอัตราการ
ใชอินเตอรเน็ตนอยที่สุดสามอันดับ 
ไดแก บุรีรัมย (รอยละ 0.08) สุรินทร 
(รอยละ 0.13) ศรีสะเกษ (รอยละ 0.26) 
ตามลําดับ 

 
 



 

0.8 0.9 1.0

2.0 2.0 2.2

3.3

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

รอยละ

 
2551- 2557

 

การศึกษาเรือ่งปจจัยที่ผลตอการใชอินเตอรของผูสูงอายุในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดลอม
ตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ รวมทั้งศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของ
ผูสูงอายุ โดยใชขอมูลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ครัวเรือน พ.ศ. 2557 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติทดสอบไคสแควร (Pearson chi-square 
test) และการเปรียบเทียบแบบจําลองดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุม 
(Binary logistic regression) โดยตัวแปรตาม คือ การใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ และ
ตัวแปรอิสระประกอบดวย อายุ เพศ สถานภาพสมรส เขตการปกครอง ระดับการศึกษา 
สถานภาพการทํางาน รายไดของครัวเรือน การใชคอมพิวเตอร การใชแท็บเล็ตหรือ
สมารทโฟน ความสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ต และการอาศัยอยูบุคคลที่ใชอินเตอรเน็ต 

ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุที่ใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยมีจํานวน
ทั้งส้ิน 320,791 คน หรือคิดเปนรอยละ 3.3 ของผูสูงอายุทั้งหมด ผูสูงอายุ           
ที่ใชอินเตอรเน็ตสวนใหญ ประมาณ          
3 ใน 4 อาศัยอยูในเขตเทศบาล โดย
จังหวัดที่มีอัตราการใชอินเตอรเน็ต
มากที่สุดสามอันดับ ไดแก ภูเก็ต 
(รอยละ 22.5) ชลบุรี (รอยละ 11.4)  
กรุงเทพมหานคร (รอยละ 10.9) 
ตามลําดับ สวนจังหวัดที่มีอัตราการ
ใชอินเตอรเน็ตนอยที่สุดสามอันดับ 
ไดแก บุรีรัมย (รอยละ 0.08) สุรินทร 
(รอยละ 0.13) ศรีสะเกษ (รอยละ 0.26) 
ตามลําดับ 

 
 

ค



 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดวย
สถิติทดสอบไคสแควร พบวา ตัวแปรอิสระที่นํามาวิเคราะหทุกตัวมีความสัมพันธกับ
การใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ (ตัวแปรตาม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 99% 

ผลการวิเคราะหแบบจําลองดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบ
สองกลุม พบวา ตัวแปรอิสระในแบบจําลองสามารถอธิบายความผันแปรในตัวแปร
การใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุไดรอยละ 73  โดยตัวแปรอิสระที่มีผลตอการใช
อินเตอรเน็ตของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก (1) เขตการปกครอง (2) 
ระดับการศึกษา (3) สถานภาพการทํางาน (4) การใชคอมพิวเตอร (5) การใชแท็บ
เล็ตหรือโทรศัพทสมารทโฟน (6) ความสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ต และ (7) การอยู
อาศัยกับบุคคลที่ใชอินเตอรเน็ต  ซึ่งผูสูงอายุที่มีลักษณะดังนี้ ไดแก อาศัยอยูในเขต
เทศบาล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา เกษียณอายุการทํางานแลว เคย
ใชคอมพิวเตอร แท็บเล็ตหรือโทรศัพทสมารทโฟน ครัวเรือนตั้งอยูในพื้นที่ที่มี
สัญญาณหรือโครงขายที่สามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตได และอาศัยอยูในครัวเรือนที่มี
บุคคลอื่นที่ใชอินเตอรเน็ต จะมีโอกาสใชอินเตอรเน็ตมากกวาผูสูงอายุกลุมอื่นๆ 

และจากผลการวิเคราะหดังกลาว สามารถนําผลที่ไดมาใชประกอบการ
วางแผนสงเสริมใหผูสูงอายุใชอินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้น โดยจัดเรียงลําดับความสําคัญ        
ไดดังนี้ 

1. สงเสริมการใหความรูการใชคอมพิวเตอรแกผูสูงอายุ เพราะผลจากการ
วิเคราะหพบวา ผูสูงอายุที่เคยใชคอมพิวเตอรจะมีโอกาสในการใชอินเตอรเน็ต
มากกวาผูสูงอายุที่ไมเคยใชคอมพิวเตอรถึง 90 เทา 

2. จัดหา/จัดใหมีแท็บเล็ตหรือโทรศัพทสมารทโฟนราคาถูก เพราะผูสูงอายุ
ที่มีการใชอุปกรณดังกลาวจะมีโอกาสในการใชอินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้น 5.5 เทา 

3. การขยายความครอบคลุมของโครงขายอินเตอรเน็ต เพื่อใหครัวเรือน
สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได ซึ่งจะสงผลตอการเขาถึงอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ 
ในขณะเดียวกันควรมีการควบคุมอัตราคาบริการอินเตอรเน็ตใหอยูในราคาที่
ประชาชนสามารถเขาถึงได 
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หนา 
แผนภูมิที่ 4.1 อัตราการใชอินเตอรเน็ตของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป 
   พ.ศ. 2551-2557 
แผนภูมิที่ 4.2 อัตราการใชอินเตอรเน็ตของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป 
 จําแนกตามกลุมอายุ พ.ศ. 2551-2557 
แผนภูมิที่ 4.3 อัตราการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุมากที่สุด  
 10 จังหวัด ป 2557 
แผนภูมิที่ 4.4 อัตราการที่ใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุนอยที่สุด  
 10 จังหวัด ป 2557 
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1.1  
ปจจุบันประเทศไทยกําลังกาวเขาสู “สังคมผูสูงอายุ” (Ageing Society) 

อยางเต็มตัว อันเปนผลมาจากเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรที่มีการลดลงของ
อัตราการเกิดและอัตราการตาย ทําใหสังคมหันมาใสใจดูแลและใหความสําคัญตอ
ผูสูงอายุ จึงมีการกําหนดนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับผูสูงอายุ ประกอบดวยแผน
ผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) และพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 
2546 เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการสงเสริมศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิ สามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นําไปสู “สังคมผูสูงอายุที่มีคุณภาพ”  
รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ก็มีการกําหนดแนวทาง
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 

ในยุคโลกาภิวัตนการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน คอมพิวเตอร 
อินเทอรเน็ต และโซเชียลมีเดียตางๆ ถือวาเปนสวนหน่ึงในวิถีชีวิตประจําวันของ          
คนไทยเกือบทุกชวงวัย ทั้งวัยเด็ก วัยรุน วัยทํางาน เพราะเปนทั้งแหลงรวมขอมูล
ขาวสารและชองทางติดตอส่ือสารที่ทําใหโลกแคบลง  อยางไรก็ดีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในกลุม ผู สู งอายุก ลับมีคอนขางนอย  ทั้ งที่ ผู สู งอายุหลายทาน            
ยังมีความสามารถและพรอมที่จะเรียนรูเพื่อใหทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยี            
ซึ่งการที่ผูสูงอายุไดเรียนรูเทคโนโลยีทั้งการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตนั้น          
จะเปนการเพิ่มชองทางการติดตอส่ือสารกับบุคคลในครอบครัวที่ไมคอยไดอยู
ใกลชิดกันดวยเหตุผลตางๆ ผานการใชโปรแกรมสนทนาหรือเว็บไซตที่เปนเครือขาย
สังคมออนไลน  และยังสามารถใชอินเตอรเน็ตในการติดตามขอมูลขาวสารที่สนใจ
ได  นอกจากนี้ยังสงผลดีตอสุขภาพจิตของผูสูงอายุอีกดวย โดยมีผลการวิจัยที่พบวา 
ผู สู ง อ ายุ ที่ ใ ช อิ น เ ตอ ร เ น็ ต เ ป น เ ค รื่ อ ง มื อ ใ นก า รติ ด ต อ ส่ื อ ส า ร จะรู สึ ก            
อางวาง (Loneliness) นอยลง1/ และชวยลดภาวะซึมเศรา (Depression) ในผูสูงอายุ2/ 

                                           
1/ Sum, S., Mathews, R. M., Hughes, I., & Campbell, A. (2008). Internet use and 

loneliness in older adults.  

ซ
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1.2  
1.2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจสังคม 

และสภาพแวดลอม ตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ 
1.2.2 เพื่อพยากรณโอกาสของปจจัยที่มีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ 

1.3  
1.3.1 ใชเปนขอมูลเบื้องตนในเชิงประจักษเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 

เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมของผูสูงอายุกับการใชอินเตอรเน็ต 
1.3.2 สามารถนําผลการศึกษาที่ไดไปใชประกอบการวางแผนสงเสริมการใช

อินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ เพื่อสนับสนุนนโยบายการเรียนรูตลอดชีวิต 

1.4  
ในการศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลตัวอยางคือ ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป จากสํารวจ

การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557 ซึ่ง
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1.5  
1.5.1  หมายถึง ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในครัวเรือน

สวนบุคคลหรือครัวเรือนกลุมบุคคลประเภทครัวเรือนคนงาน ทั้งในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาลท่ัวประเทศ 

1.5.2  หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรขนาดยักษที่เชื่อมตอกัน
ทั่วโลก โดยมีมาตรฐานรับสงขอมูลระหวางกันเปนหนึ่งเดียว ซึ่งคอมพิวเตอรแตละ
เครื่องสามารถรับสงขอมูลในรูปแบบตางๆ ไดหลายรูปแบบ เชน ตัวอักษร 
ภาพกราฟก และเสียงได รวมทั้งสามารถหาขอมูลจากที่ตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 

1.5.3  หมายถึง ความผูกพันระหวางชายกับหญิง ในการเปน
สามี ภรรยา แบงไดดังนี้ 

1)  โสด หมายถึง ผูที่ยังไมเคยสมรส 

 (Loneliness) 1/  (Depression) 2/ 
 34%   

 100   
 

    
  

 

  

   

 
 
 
 

                                           
1/ Sum, S., Mathews, R. M., Hughes, I., & Campbell, A. (2008). Internet use and 

loneliness in older adults.  
2/ Shelia R. Cotton, George Ford, Sherry Ford, and Timothy M. Hale. (2013). Internet Use 

and Depression among Retired Older Adults in the United States: A Longitudinal 
Analysis 
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ไดถึง 34% ในบางประเทศจึงไดนํามากําหนดเปนนโยบายสําหรับผูสูงอายุ เชน 
สหรัฐอเมริกาซ่ึงปนประเทศที่มีคาใชจายดานการรักษาโรคซึมเศราของประชากร
มากถึง 100 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป ไดมีการกําหนดนโยบายสงเสริมการใช
อินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ 

   ดังนั้น สํานักงานสถิติแหงชาติจึงไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของผูสูงอายุ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและแผนงานดานผูสูงอายุ และสอดคลอง
กับพันธกิจของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนาและ
บริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให
กระจายไปสูประชาชนทั่วประเทศอยางทั ่วถึงและมีประสิทธิภาพ  จึงนํามาสู
การศึกษาในครั้งนี้ เพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ สําหรับใช
เปนขอมูลประกอบการวางแผนของหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ  การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน และการ
พัฒนาและบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        
2/ Shelia R. Cotton, George Ford, Sherry Ford, and Timothy M. Hale. (2013). Internet Use 

and Depression among Retired Older Adults in the United States: A Longitudinal 
Analysis 
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1.2  
1.2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจสังคม 

และสภาพแวดลอม ตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ 
1.2.2 เพื่อพยากรณโอกาสของปจจัยที่มีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ 

1.3  
1.3.1 ใชเปนขอมูลเบื้องตนในเชิงประจักษเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 

เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมของผูสูงอายุกับการใชอินเตอรเน็ต 
1.3.2 สามารถนําผลการศึกษาที่ไดไปใชประกอบการวางแผนสงเสริมการใช

อินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ เพื่อสนับสนุนนโยบายการเรียนรูตลอดชีวิต 

1.4  
ในการศึกษาครั้งน้ีใชขอมูลตัวอยางคือ ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป จากสํารวจ

การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557 ซึ่ง
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1.5  
1.5.1  หมายถึง ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในครัวเรือน

สวนบุคคลหรือครัวเรือนกลุมบุคคลประเภทครัวเรือนคนงาน ทั้งในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาลท่ัวประเทศ 

1.5.2  หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรขนาดยักษที่เชื่อมตอกัน
ทั่วโลก โดยมีมาตรฐานรับสงขอมูลระหวางกันเปนหนึ่งเดียว ซึ่งคอมพิวเตอรแตละ
เครื่องสามารถรับสงขอมูลในรูปแบบตางๆ ไดหลายรูปแบบ เชน ตัวอักษร 
ภาพกราฟก และเสียงได รวมทั้งสามารถหาขอมูลจากที่ตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 

1.5.3  หมายถึง ความผูกพันระหวางชายกับหญิง ในการเปน
สามี ภรรยา แบงไดดังนี้ 

1)  โสด หมายถึง ผูที่ยังไมเคยสมรส 
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2)  สมรส หมายถึง ผูที่อยูรวมกันฉันทสามีภรรยา ไมวาจะไดทําการ
สมรสกันถูกตองตามกฎหมายหรือไมก็ตาม และแมวาระหวางไปสัมภาษณสามี
ภรรยาจะไมไดอยูดวยกัน แตยังมีความสัมพันธฉันทสามีภรรยา 

3)  เคยสมรส ในการศึกษาครั้งน้ีครอบคลุมถึง 
- มาย หมายถึง ผูที่คูสมรสเสียชีวิตไปแลว และขณะนี้ยังไมได
สมรสใหม 

- หยา หมายถึง สามีภรรยาที่จดทะเบียนหยากันโดยถูกตองตาม
กฎหมาย 

- แยกกันอยู หมายถึง ผูที่มิไดอยูกันฉันทสามีภรรยาแตยังไมได
หยากันตามกฎหมาย รวมทั้งผูที่ ไดสมรสอยางถูกตองตาม
กฎหมายแตไมไดอยูรวมกันฉันทสามีภรรยาแลว  

- ผูที่เคยสมรสแตไมทราบสถานภาพ หมายถึง ผูที่เคยสมรสทั้งที่
ถูกตองตามกฎหมายหรือไมก็ตาม แตปจจุบันไมทราบวาอยูใน
สถานภาพใด 

1.5.4  หมายถึง เขตการปกครองที่เปนสถานที่ตั้งของ
ครัวเรือน ไดแก ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล 

1.5.5  หมายถึง ฐานะในการทํางาน ในการศึกษาครั้งนี้ 
ประกอบดวย 

1)  ไมไดทํางาน หมายถึง ผูที่ไมไดทํางาน ซึ่งประกอบดวยผูที่ตองการ
อยูเฉยไมตองการทํางานแตอยางใด (พักผอน) หรือมีเหตุผลอื่น เชน ทํางานบาน 
เรียนหนังสือ รอฤดูกาล (ไมรวมผูที่เกษียณอายุ) ปวยหรือพิการทําใหไมสามารถ
ทํางานได เปนตน 

2)  ลูกจาง หมายถึง ผูที่ทํางาน (ผูที่ในระหวาง 12 เดือนกอนวัน
สัมภาษณไดทํางานตั้งแต 1 ชั่วโมงขึ้นไป) ซึ่งไดรับคาจางเปนรายเดือน รายสัปดาห 
รายวัน รายชิ้น หรือเหมาจาย คาตอบแทนไดรับจากการทํางานอาจจะเปนเงินหรือ
ส่ิงของ เชน อาหาร เส้ือผา ที่อยูอาศัยและของใชตางๆ ก็ได  ทั้งที่เปนลูกจางรัฐบาล 
ลูกจางรัฐวิสาหกิจและลูกจางเอกชน 

    

 5 

3)  นายจางและทําธุรกิจสวนตัว หมายถึง ผูที่ทํางานเพื่อผลกําไรหรือ
หวังวาจะไดรับผลกําไรหรือสวนแบงเปนคาตอบแทน ถึงแมวาในระหวาง 12 เดือน
กอนวันสัมภาษณยังไมไดรับผลกําไร  รวมถึงผูประกอบอาชีพที่ใชเวลาอยูในสถาน
ประกอบธุรกิจ หรือบริการนั้น แตยังไมมีผูมาติดตอธุรกิจหรือบริการก็ตาม 
(นายจาง หรือผูประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง) และผูที่ทํางานใหกับธุรกิจ
ของสมาชิกในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง ผลกําไร หรือผลตอบแทนแตอยางใด          
(ผูที่ชวยธุรกิจครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง) 

4)  เกษียณอายุ หมายถึง ผูที่เคยประกอบอาชีพเปนพนักงานองคกร
ขาราชการหรือลูกจาง ที่ออกจากงานประจําที่ทําอยู เนื่องจากอายุถึงเกณฑเกษียณ
การทํางานหรือเกษียณกอนกําหนด 

1.5.6  หมายถึง รายไดเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน 
(ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ) 

1.5.7  หมายถึง มีการใชอุปกรณประเภทคอมพิวเตอร
ทั้งแบบคอมพิวเตอรตั้งโตะ (Desktop) และ/หรือคอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้ว 
(Laptop) ที่ใชระบบปฏิบัติการ Linux, Mac, MS-DOS หรือ Windows 

1.5.8  หมายถึง มีการใชอุปกรณ
แท็บเล็ต (Tablet) หรือมีการใชโทรศัพทมือถือแบบ Smart Phone ที่ใชระบบ 
ปฏิบัติการ Android, iOS, Symbian หรือ Windows Phone 

1.5.9  หมายถึง การที่บริเวณพ้ืนที่ต้ัง
ของครัวเรือนมีสัญญาณหรือโครงขายที่สามารถใชงานอินเตอรเน็ตได 

1.5.10  หมายถึง การที่ผูสูงอายุ
อยูอาศัยในครัวเรือนที่มีสมาชิกหรือบุคคลอ่ืนในครัวเรือนใชอินเตอรเน็ต 
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2.1   
Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

(UTAUT)3/ นําเสนอโดย Venkatesh และคณะ โดยอาศัยพื้นฐานความสัมพันธ
ของปจจัยตางๆจาก 8 ทฤษฎี คือ  

(1) Theory of reasoned action  
(2) The Technology Acceptance Model (TAM)   
(3) The motivational model   
(4) The Theory of Planned Behavior (TPB)   
(5) A model combining The TAM and TPB              
(6) The model of PC utilization 
(7) The innovation diffusion theory  
(8) The social cognitive theory  

 UTAUT เปนทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใชเทคโนโลยี เปนแบบจําลองที่
อธิบายพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี (Use Behavior) โดยปจจัยที่มีอิทธิพล ไดแก  

1) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) คือ ระดับ
ความเชื่อสวนบุคคลวาการใชเทคโนโลยีจะชวยใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  
แสดงดวยเพศ และอายุ 

2) ความคาดหวังในการใชงาน  (Effort Expectancy) คือ  ระดับความ
สะดวกสบายในการใชเทคโนโลยี แสดงดวยเพศ อายุ และประสบการณ 

3) อิทธิพลของสังคม (Social Influence) คือ ระดับการรับรูของบุคคลซ่ึงเกดิ
จากบุคคลอื่นเปนสวนสําคัญที่ทําใหเชื่อวาเขาหรือเธอควรที่จะใชเทคโนโลยีใหม 
แสดงดวยเพศ อายุ ประสบการณ และความเต็มใจใช (Voluntariness of use) 

                                           
3/ Venkatesh, V., Morris,  M.G., Davis, F.D., and Dacis, G.B. (2003). User Acceptance of 

Information Technology: Toward a Unified view. 
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4) สภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Condition) คือ 
ระดับความเช่ือสวนบุคคลวาส่ิงอํานวยความสะดวกมีไวเพื่อสนับสนุนการใช
เทคโนโลยี แสดงดวยอายุ และประสบการณ 

 2.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

โดยสภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงานมีความสัมพันธโดยตรงตอพฤติกรรม
การใชเทคโนโลยี ในขณะที่ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความ
พยายาม และอิทธิพลของสังคม มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีผานความ
ตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี (Behavioral Intention) คือ ระดับความ
ตั้งใจของบุคคลที่จะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมใดๆ ในอนาคต 

 

 

Performance 
Expectancy 

Effort 
Expectancy 

Social 
Influence 

Facilitating 
Conditions 

Behavioral 
Intention 

Use  
Behavior 

Gender Age Voluntariness 
of Use Experience 
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 2.1  UTAUT  
     

  
ความคาดหวัง 
ในประสิทธิภาพ 
(Performance 
Expectancy) 

การตระหนักถึงประโยชน (Perceived Usefulness)                  
ความคาดหวังถึงผลลัพธ (Outcome Expectancy)                    
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage)               
การจัดการทรัพยากรอยางเหมาะสม (Job-Fit)               
ผลในระยะยาว (Long-term Consequence)     

ความคาดหวัง 
ในการใชงาน 
(Effort Expectancy) 

การตระหนักถึงความงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use)   
ความงายในการใชงาน (Ease of Use)                                   
ความซับซอน (Complexity)                                              

อิทธิพลของสังคม 
(Social Influence) 

บรรทัดฐานสวนบุคคล (Subjective Norm) 
ปจจัยทางสังคม (Social Factor) 
ภาพลักษณ (Image)  

สภาพสิ่งอํานวย
ความสะดวก 
ในการใชงาน 
(Facilitating 
Condition) 

การตระหนักถึงการควบคุมพฤติกรรม                                     
(Perceived Behavior Control)                                         
สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Condition) 
ความสอดคลองในการใชงาน (Compatibility)                          
ความม่ันใจในตัวเอง (Self-Efficacy)                                      
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4) สภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Condition) คือ 
ระดับความเช่ือสวนบุคคลวาส่ิงอํานวยความสะดวกมีไวเพื่อสนับสนุนการใช
เทคโนโลยี แสดงดวยอายุ และประสบการณ 

 2.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

โดยสภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงานมีความสัมพันธโดยตรงตอพฤติกรรม
การใชเทคโนโลยี ในขณะที่ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความ
พยายาม และอิทธิพลของสังคม มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีผานความ
ตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี (Behavioral Intention) คือ ระดับความ
ตั้งใจของบุคคลที่จะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมใดๆ ในอนาคต 

 

 

Performance 
Expectancy 

Effort 
Expectancy 

Social 
Influence 

Facilitating 
Conditions 

Behavioral 
Intention 

Use  
Behavior 

Gender Age Voluntariness 
of Use Experience 
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 2.1  UTAUT  
     

  
ความคาดหวัง 
ในประสิทธิภาพ 
(Performance 
Expectancy) 

การตระหนักถึงประโยชน (Perceived Usefulness)                  
ความคาดหวังถึงผลลัพธ (Outcome Expectancy)                    
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage)               
การจัดการทรัพยากรอยางเหมาะสม (Job-Fit)               
ผลในระยะยาว (Long-term Consequence)     

ความคาดหวัง 
ในการใชงาน 
(Effort Expectancy) 

การตระหนักถึงความงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use)   
ความงายในการใชงาน (Ease of Use)                                   
ความซับซอน (Complexity)                                              

อิทธิพลของสังคม 
(Social Influence) 

บรรทัดฐานสวนบุคคล (Subjective Norm) 
ปจจัยทางสังคม (Social Factor) 
ภาพลักษณ (Image)  

สภาพสิ่งอํานวย
ความสะดวก 
ในการใชงาน 
(Facilitating 
Condition) 

การตระหนักถึงการควบคุมพฤติกรรม                                     
(Perceived Behavior Control)                                         
สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Condition) 
ความสอดคลองในการใชงาน (Compatibility)                          
ความม่ันใจในตัวเอง (Self-Efficacy)                                      
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2.2  
ในการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุในประเทศ

ไทยครั้งน้ี ไดทําการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
Adamides, et al. (2013) พบวา อายุ ระดับการศึกษา รายได ประเภท

กิจกรรมการเกษตร พื้นที่ทําการเกษตร จังหวัด มีผลตอการใชอินเตอรเน็ตและ
คอมพิวเตอร โดยคนที่ระดับการศึกษาสูงมีโอกาสใชอินเตอรเน็ตสูง เพราะมี
ความสามารถในการนําเทคโนโลยีใหมมาปรับใชกับการทําการเกษตร การใช
อินเตอรเน็ตมีความสัมพันธผกผันกับอายุ โดยเกษตรกรรุนใหมมีแนวโนมการนํา
เทคโนโลยีใหมมาใช และเกษตรกรสูงอายุสวนใหญบอกเหตุผลที่ไมใชอินเตอรเน็ต 
คือ ไมมีทักษะในการใชคอมพิวเตอร รวมทั้งการใชอินเตอรเน็ตไมไดชวยใหมี
รายไดเพิ่มขึ้น เกษตรกรที่ไมไดทําเกษตรกรรมเต็มเวลามีแนวโนมที่จะใช
อินเตอรเน็ตและคอมพิวเตอรมากกวาเกษตรกรท่ีทําเกษตรกรรมแบบเต็มเวลา 

Gloy and Akridge (2000) พบวา ความนาจะเปนที่จะใชอินเตอรเน็ต
แปรผกผันกับอายุ คนที่มีอายุมากกวาถือวามีประสบการณในการทําการเกษตร 
ทําใหเขาไดรับประโยชนจากขอมูลที่ไดจากอินเตอรเน็ตนอยกวาเกษตรกรท่ีมีอายุ
นอยกวา นอกจากนี้คนที่มีการศึกษาสูงมีการใชอินเตอรเน็ตมากกวาคนท่ีมีระดับ
การศึกษาต่ํากวา เพราะคนที่มีการศึกษาสูงกวาตระหนักไดวาขอมูลสารสนเทศ
เปนส่ิงที่มีประโยชนตอพวกเขา ทําใหความตองการเขาถึงขอมูลในอินเตอรเน็ต
มากกวาคนที่ระดับการศึกษาต่ํากวา 

Zhixian Yi. (2008) พบวา คนสูงอายุ หรือคนเชื้อชาติแอฟริกัน-อเมริกัน
มีการใชอินเตอรเน็ตเพื่อกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือการรับสงจดหมาย (E-mail) 
มาก แตคนที่จบการศึกษาสูง หรือมีรายไดครัวเรือนที่สูงจะมีการใชอินเตอรเน็ต
นอย และลักษณะพื้นฐานทางประชากรอื่นๆ ไดแก เพศ สถานภาพสมรส ภาค 
และสภาพการทํางานไมมีผลตอการใชอินเตอรเน็ต ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 Taylor, et al. (2003) พบวา ปจจัยที่มีผลเสียตอการเขาถึงอินเตอรเน็ต
ของครัวเรือน คือ การวางงานและระดับการศึกษานอย และยังพบวา ประชากรที่
มีอายุ 55 ปขึ้นไปไมไดรับประโยชนในการเขาถึงอินเตอรเน็ต เพราะขาดความ
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ตองการและความสามารถในการใชอินเตอรเน็ต โดยปจจัยที่มีผลตอการเขาถึง
อินเตอรเน็ต ไดแก สถานภาพสมรส จํานวนบุตร รายไดของครัวเรือน ระดับ
การศึกษา และสถานภาพการทํางาน ในขณะที่ พื้นที่ เพศ สิทธิครอบครองที่อยู
อาศัย และอายุไมมีผลตอการเขาถึงอินเตอรเน็ตของประชากรในควีนสแลนด
กลาง ประเทศออสเตรเลีย แตเมื่อศึกษาถึงรูปแบบการใชอินเตอรเน็ต พบวา มี
เพียงสิทธิครอบครองที่อยูอาศัยเพียงอยางเดียวที่ไมมีผลตอพฤติกรรมการใช
อินเตอรเน็ต โดยลักษณะของคนที่ใชอินเตอรเน็ต จําแนกตามรูปแบบการใช
อินเตอรเน็ต มีรายละเอียด ดังนี้ 

- เพื่อการทํางาน ไดแก อาศัยอยูนอกเขตเมือง Rockhampton เพศชาย 
มีระดับการศึกษาสูง สถานภาพสมรส มีรายไดครัวเรือนสูง หรือทํางาน
แบบเต็มเวลา  

- เพื่อการศึกษา ไดแก อาศัยอยูในเขตเมือง Rockhampton อายุ 18-24 ป 
หรือระดับการศึกษาตั้งแตมัธยมศึกษาขึ้นไป 

- เพื่อความบันเทิง ไดแก อาศัยอยูในเขตเมือง Rockhampton อายุ 18-24 ป 
สถาพภาพโสด หรือวางงาน 

- เพื่อคนหาขอมูล ไดแก เพศชาย อายุ 18-24 ป มีรายไดครัวเรือนต่ํา 
และ/หรือ ทํางานไมเต็มเวลาหรือวางงาน 

- เพื่อการรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ไดแก เพศหญิง ไมมีบุตร หรือมี
รายไดครัวเรือนต่ํา 

- เพื่อการจัดการทางการเงิน ไดแก สถานภาพสมรส 
- เพื่อการซื้อของออนไลน ไดแก อายุ 25-39 ป หรือมีระดับการศึกษาสูง 

 
จากวรรณกรรมที่กลาวมาขางตน พบวา แตละงานวิจัยใหผลแตกตางกัน ทั้งนี้

อาจเปนเพราะแตละงานวิจัยทําการสํารวจในบริบทพื้นที่ที่ตางกัน ทําใหไดตัวอยางที่
มีลักษณะแตกตางกันออกไป แตส่ิงที่นาสนใจคือทุกงานวิจัยมีตัวแปรเกี่ยวกับระดับ
การศึกษาและเปนตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ อาจกลาวไดวาระดับการศึกษาเปน
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการใชอินเตอรเน็ต รายละเอียดตามตารางท่ี 2.2 
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2.2  
ในการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุในประเทศ

ไทยครั้งนี้ ไดทําการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
Adamides, et al. (2013) พบวา อายุ ระดับการศึกษา รายได ประเภท

กิจกรรมการเกษตร พื้นที่ทําการเกษตร จังหวัด มีผลตอการใชอินเตอรเน็ตและ
คอมพิวเตอร โดยคนที่ระดับการศึกษาสูงมีโอกาสใชอินเตอรเน็ตสูง เพราะมี
ความสามารถในการนําเทคโนโลยีใหมมาปรับใชกับการทําการเกษตร การใช
อินเตอรเน็ตมีความสัมพันธผกผันกับอายุ โดยเกษตรกรรุนใหมมีแนวโนมการนํา
เทคโนโลยีใหมมาใช และเกษตรกรสูงอายุสวนใหญบอกเหตุผลที่ไมใชอินเตอรเน็ต 
คือ ไมมีทักษะในการใชคอมพิวเตอร รวมทั้งการใชอินเตอรเน็ตไมไดชวยใหมี
รายไดเพิ่มขึ้น เกษตรกรที่ไมไดทําเกษตรกรรมเต็มเวลามีแนวโนมที่จะใช
อินเตอรเน็ตและคอมพิวเตอรมากกวาเกษตรกรท่ีทําเกษตรกรรมแบบเต็มเวลา 

Gloy and Akridge (2000) พบวา ความนาจะเปนที่จะใชอินเตอรเน็ต
แปรผกผันกับอายุ คนที่มีอายุมากกวาถือวามีประสบการณในการทําการเกษตร 
ทําใหเขาไดรับประโยชนจากขอมูลที่ไดจากอินเตอรเน็ตนอยกวาเกษตรกรท่ีมีอายุ
นอยกวา นอกจากนี้คนที่มีการศึกษาสูงมีการใชอินเตอรเน็ตมากกวาคนท่ีมีระดับ
การศึกษาตํ่ากวา เพราะคนที่มีการศึกษาสูงกวาตระหนักไดวาขอมูลสารสนเทศ
เปนส่ิงที่มีประโยชนตอพวกเขา ทําใหความตองการเขาถึงขอมูลในอินเตอรเน็ต
มากกวาคนที่ระดับการศึกษาต่ํากวา 

Zhixian Yi. (2008) พบวา คนสูงอายุ หรือคนเชื้อชาติแอฟริกัน-อเมริกัน
มีการใชอินเตอรเน็ตเพื่อกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือการรับสงจดหมาย (E-mail) 
มาก แตคนที่จบการศึกษาสูง หรือมีรายไดครัวเรือนที่สูงจะมีการใชอินเตอรเน็ต
นอย และลักษณะพื้นฐานทางประชากรอื่นๆ ไดแก เพศ สถานภาพสมรส ภาค 
และสภาพการทํางานไมมีผลตอการใชอินเตอรเน็ต ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 Taylor, et al. (2003) พบวา ปจจัยที่มีผลเสียตอการเขาถึงอินเตอรเน็ต
ของครัวเรือน คือ การวางงานและระดับการศึกษานอย และยังพบวา ประชากรท่ี
มีอายุ 55 ปขึ้นไปไมไดรับประโยชนในการเขาถึงอินเตอรเน็ต เพราะขาดความ
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ตองการและความสามารถในการใชอินเตอรเน็ต โดยปจจัยที่มีผลตอการเขาถึง
อินเตอรเน็ต ไดแก สถานภาพสมรส จํานวนบุตร รายไดของครัวเรือน ระดับ
การศึกษา และสถานภาพการทํางาน ในขณะที่ พื้นที่ เพศ สิทธิครอบครองที่อยู
อาศัย และอายุไมมีผลตอการเขาถึงอินเตอรเน็ตของประชากรในควีนสแลนด
กลาง ประเทศออสเตรเลีย แตเมื่อศึกษาถึงรูปแบบการใชอินเตอรเน็ต พบวา มี
เพียงสิทธิครอบครองท่ีอยูอาศัยเพียงอยางเดียวที่ไมมีผลตอพฤติกรรมการใช
อินเตอรเน็ต โดยลักษณะของคนที่ใชอินเตอรเน็ต จําแนกตามรูปแบบการใช
อินเตอรเน็ต มีรายละเอียด ดังนี้ 

- เพื่อการทํางาน ไดแก อาศัยอยูนอกเขตเมือง Rockhampton เพศชาย 
มีระดับการศึกษาสูง สถานภาพสมรส มีรายไดครัวเรือนสูง หรือทํางาน
แบบเต็มเวลา  

- เพื่อการศึกษา ไดแก อาศัยอยูในเขตเมือง Rockhampton อายุ 18-24 ป 
หรือระดับการศึกษาตั้งแตมัธยมศึกษาขึ้นไป 

- เพื่อความบันเทิง ไดแก อาศัยอยูในเขตเมือง Rockhampton อายุ 18-24 ป 
สถาพภาพโสด หรือวางงาน 

- เพื่อคนหาขอมูล ไดแก เพศชาย อายุ 18-24 ป มีรายไดครัวเรือนต่ํา 
และ/หรือ ทํางานไมเต็มเวลาหรือวางงาน 

- เพื่อการรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ไดแก เพศหญิง ไมมีบุตร หรือมี
รายไดครัวเรือนต่ํา 

- เพื่อการจัดการทางการเงิน ไดแก สถานภาพสมรส 
- เพื่อการซื้อของออนไลน ไดแก อายุ 25-39 ป หรือมีระดับการศึกษาสูง 

 
จากวรรณกรรมที่กลาวมาขางตน พบวา แตละงานวิจัยใหผลแตกตางกัน ทั้งนี้

อาจเปนเพราะแตละงานวิจัยทําการสํารวจในบริบทพื้นที่ที่ตางกัน ทําใหไดตัวอยางที่
มีลักษณะแตกตางกันออกไป แตส่ิงที่นาสนใจคือทุกงานวิจัยมีตัวแปรเกี่ยวกับระดับ
การศึกษาและเปนตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ อาจกลาวไดวาระดับการศึกษาเปน
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการใชอินเตอรเน็ต รายละเอียดตามตารางที่ 2.2 
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 2.2   
งานวจิัย (ผูวจิัย) ประเทศ ตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญ ตัวแปรท่ีไมมีนัยสาํคัญ 

Factors Affecting PC and 
Internet Usage by the 
Rural Population of Cyprus  
(George Adamides, et al.) 

ไซปรัส อายุ  
ระดับการศึกษา  
รายได  
กิจกรรมทาง
การเกษตร 
พื้นท่ีทําการเกษตร 

เพศ 
จังหวัด 

Computer and Internet 
adoption on large U.S. 
farms  
(Gloy, B.A. and Akridge, J.T.) 

สหรัฐอเมริกา ระดับการศึกษา  

Internet Use Patterns in 
the United States  
(Zhixian Yi) 

สหรัฐอเมริกา อายุ  
เช้ือชาติ  
ระดับการศึกษา 
รายไดของครัวเรือน 

เพศ  
สถานภาพสมรส  
พื้นท่ีอยูอาศัย  
การจางงาน 

Factors Affecting Home 
Internet Use in Central 
Queensland 
(Wal J. Taylor, et al.) 

ออสเตรเลีย สถานภาพสมรส  
จํานวนบุตร  
รายได  
ระดับการศึกษา  
การจางงาน 

เพศ  
อายุ 
เขตการปกครอง 
สิทธิครอบครองที่
อยูอาศัย 

Socio-Economic Factors 
Affecting Home Internet 
Usage Patterns in Central 
Queensland 
(Wal J. Taylor, et al.) 

ออสเตรเลีย สถานภาพสมรส  
จํานวนบุตร  
รายได  
ระดับการศึกษา  
การจางงาน 
เพศ  
อายุ 
เขตการปกครอง 

สิทธิครอบครองที่
อยูอาศัย 
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2.3  
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ สามารถ
แบงตัวแปรอิสระออกเปน 3 กลุม ตามลักษณะของตวัแปร ดงันี ้

1)  กลุมที่แสดงลักษณะพื้นฐานทางประชากร ประกอบดวย 4 ตัวแปร คือ 
อายุ เพศ สถานภาพสมรส และเขตการปกครอง 

2)  กลุมที่แสดงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบดวย 3 ตัวแปร คือ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน 

3)  กลุมที่แสดงสภาพแวดลอม ประกอบดวย 4 ตัวแปร คือ การใช
คอมพิวเตอร การใชแท็บเล็ตหรือโทรศัพทสมารทโฟน ความสามารถเขาถึง
อินเตอรเน็ต และการอยูอาศัยกับบุคคลที่ใชอินเตอรเน็ต  
  โดยตัวแปรอิสระกลุมนี้มาจากทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช
เทคโนโลยี อธิบายไดดังนี้  

(1) ตัวแปรการใชคอมพิวเตอร การใชแท็บเล็ตหรือโทรศัพทสมารทโฟน 
และความสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตของครัวเรือน 

 กําหนดใหเปนตัวแทนของสภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการใช
อินเตอรเน็ตซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงตอพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี 

(2) ตัวแปรการอยูอาศัยกับบุคคลที่ใชอินเตอรเน็ต 
 กําหนดใหเปนตัวแทนของอิทธิพลของสังคมซึ่งมีผลตอพฤติกรรม

การใชเทคโนโลยี ผานความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี 
และเพื่อใหไดแบบจําลองที่ เหมาะสมที่ สุด ในการอธิบายการใช

อินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ จึงไดทําการเปรียบเทียบระหวางแบบจําลองที่ 1 ซึ่ง
ประกอบดวยตัวแปรอิสระที่แสดงลักษณะพื้นฐานทางประชากรและสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม กับแบบจําลองที่ 2 ที่เพิ่มตัวแปรอิสระดานสภาพแวดลอม   
ที่เกี่ยวของเขาไปในแบบจําลองที่ 1 รายละเอียดดังนี้ 

แบบจําลองที่ 1 ประกอบดวย 7 ตัวแปรอิสระ คือ (1) อายุ (2) เพศ  (3) 
สถานภาพสมรส  (4) เขตการปกครอง  (5) ระดับการศึกษา  (6) อาชีพ และ(7) 
รายไดของครัวเรือน  
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2.3  
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แบงตัวแปรอิสระออกเปน 3 กลุม ตามลักษณะของตวัแปร ดงันี ้
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  โดยตัวแปรอิสระกลุมนี้มาจากทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช
เทคโนโลยี อธิบายไดดังน้ี  

(1) ตัวแปรการใชคอมพิวเตอร การใชแท็บเล็ตหรือโทรศัพทสมารทโฟน 
และความสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตของครัวเรือน 

 กําหนดใหเปนตัวแทนของสภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการใช
อินเตอรเน็ตซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงตอพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี 

(2) ตัวแปรการอยูอาศัยกับบุคคลที่ใชอินเตอรเน็ต 
 กําหนดใหเปนตัวแทนของอิทธิพลของสังคมซึ่งมีผลตอพฤติกรรม

การใชเทคโนโลยี ผานความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี 
และเพื่อใหไดแบบจําลองที่ เหมาะสมที่ สุด ในการอธิบายการใช

อินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ จึงไดทําการเปรียบเทียบระหวางแบบจําลองที่ 1 ซึ่ง
ประกอบดวยตัวแปรอิสระที่แสดงลักษณะพื้นฐานทางประชากรและสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม กับแบบจําลองที่ 2 ที่เพิ่มตัวแปรอิสระดานสภาพแวดลอม   
ที่เกี่ยวของเขาไปในแบบจําลองที่ 1 รายละเอียดดังนี้ 

แบบจําลองที่ 1 ประกอบดวย 7 ตัวแปรอิสระ คือ (1) อายุ (2) เพศ  (3) 
สถานภาพสมรส  (4) เขตการปกครอง  (5) ระดับการศึกษา  (6) อาชีพ และ(7) 
รายไดของครัวเรือน  
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แบบจําลองที่ 2 ประกอบดวย 11 ตัวแปรอิสระ คือ (1) อายุ (2) เพศ  
(3) สถานภาพสมรส  (4) เขตการปกครอง  (5) ระดับการศึกษา  (6) อาชีพ  (7) 
รายไดของครัวเรือน  (8) การใชคอมพิวเตอร  (9) การใชแท็บเล็ตหรือโทรศัพท
สมารทโฟน (10) ความสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ต  และ (11) การอยูอาศัยกับ
บุคคลที่ใชอินเตอรเน็ต 

 ( ) 
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 2.2  
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ลักษณะ
พ้ืนฐานของ
ประชากร

สถานะทาง
เศรษฐกิจ
และสังคม

สภาพ
แวดลอม

 1

ลักษณะ
พ้ืนฐานของ
ประชากร

สถานะทาง
เศรษฐกิจ
และสังคม

สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพการทํางาน 
- รายไดของครัวเรือน 

สภาพแวดลอม 
- การใชคอมพิวเตอร 
- การใชแท็บเล็ตหรือ            
โทรศัพทสมารทโฟน 

- ความสามารถเขาถึง
อินเตอรเน็ต 

- การอาศัยอยูกับ              
บุคคลท่ีใชอินเตอรเน็ต 

 

ลักษณะพื้นฐานของประชากร 
- อายุ 
- เพศ 
- สถานภาพสมรส 
- เขตการปกครอง 
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 3  
 

3.1  
ประชากรท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้คือ ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปที่อาศัย

อยูในครัวเรือนที่มีสมาชิกใชอินเตอรเน็ต โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ Stratified 
Two - Stage sampling โดยมีจังหวัดเปนสตราตัม เขตแจงนับ (Enumeration 
Area : EA ) เปนหนวยตัวอยางขั้นที่หนึ่ง ครัวเรือนสวนบุคคลและสมาชิกใน
ครัวเรือนกลุมบุคคลประเภทครัวเรือนคนงานเปนหนวยตัวอยางขั้นที่สอง ได
ครัวเรือนตัวอยางทั้งสิ้น 83,880 ครัวเรือน และใชเกณฑในการเลือกตัวอยาง
สําหรับการวิเคราะห คือ ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในครัวเรือนที่มี
สมาชิกหรือบุคคลในครัวเรือนใชอินเตอรเน็ต ไดขนาดตัวอยางทั้งส้ิน 38,688 คน 
3.2  
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนขอมูลจากสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557 ดําเนินการเก็บขอมูลโดย
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.3  
ในการศึกษาครั้งนี้แบงการวิเคราะหขอมูลเปน 2 สวน คือ  
1) การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เปนการศึกษาถึง

การใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย ตามชวงอายุ ต้ังแต พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2556 
และลักษณะโดยทั่วไปของผูสูงอายุกับการใชอินเตอรเน็ต จากการสํารวจการมี
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557 

2) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) เปนการ
วิเคราะหโดยใชเครื่องมือทางสถิติในการสรางแบบจําลอง เพื่อหาความสัมพันธ
ของตัวแปรตางๆ ที่คาดวาจะมีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุในประเทศ
ไทย โดยใชวิธีวิเคราะหการถดถอยแบบโลจิสติกแบบ 2 กลุม (Binary Logistic 
Regression) มีตัวแปรที่สนใจศึกษาหรือตัวแปรตาม คือ การใชอินเตอรเน็ตของ
ผูสูงอายุ (ใช/ไมใชอินเตอรเน็ต) และตัวแปรอิสระที่นํามาใชในการวิเคราะห คือ 
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3.1  
ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้คือ ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปที่อาศัย

อยูในครัวเรือนที่มีสมาชิกใชอินเตอรเน็ต โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ Stratified 
Two - Stage sampling โดยมีจังหวัดเปนสตราตัม เขตแจงนับ (Enumeration 
Area : EA ) เปนหนวยตัวอยางขั้นที่หนึ่ง ครัวเรือนสวนบุคคลและสมาชิกใน
ครัวเรือนกลุมบุคคลประเภทครัวเรือนคนงานเปนหนวยตัวอยางขั้นที่สอง ได
ครัวเรือนตัวอยางทั้งสิ้น 83,880 ครัวเรือน และใชเกณฑในการเลือกตัวอยาง
สําหรับการวิเคราะห คือ ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในครัวเรือนที่มี
สมาชิกหรือบุคคลในครัวเรือนใชอินเตอรเน็ต ไดขนาดตัวอยางทั้งส้ิน 38,688 คน 
3.2  
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนขอมูลจากสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557 ดําเนินการเก็บขอมูลโดย
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.3  
ในการศึกษาครั้งน้ีแบงการวิเคราะหขอมูลเปน 2 สวน คือ  
1) การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เปนการศึกษาถึง

การใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย ตามชวงอายุ ต้ังแต พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2556 
และลักษณะโดยทั่วไปของผูสูงอายุกับการใชอินเตอรเน็ต จากการสํารวจการมี
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557 

2) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) เปนการ
วิเคราะหโดยใชเครื่องมือทางสถิติในการสรางแบบจําลอง เพื่อหาความสัมพันธ
ของตัวแปรตางๆ ที่คาดวาจะมีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุในประเทศ
ไทย โดยใชวิธีวิเคราะหการถดถอยแบบโลจิสติกแบบ 2 กลุม (Binary Logistic 
Regression) มีตัวแปรที่สนใจศึกษาหรือตัวแปรตาม คือ การใชอินเตอรเน็ตของ
ผูสูงอายุ (ใช/ไมใชอินเตอรเน็ต) และตัวแปรอิสระที่นํามาใชในการวิเคราะห คือ 
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อายุ เพศ สถานภาพสมรส เขตการปกครอง ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดของ
ครัวเรือน การใชคอมพิวเตอร การใชแท็บเล็ตหรือโทรศัพทสมารทโฟน 
ความสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ต และการอยูอาศัยรวมกับบุคคลที่ใชอินเตอรเน็ต  
3.4  

3.4.1  
1)  ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ              

เพื่อเลือกตัวแปรอิสระเขาในแบบจําลอง ดวยสถิติทดสอบไคสแควร (Pearson             
Chi-square test) 

2)  ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ เพื่อปองกันปญหา
ความสัมพันธเชิงเดี่ยว และความสัมพันธเชิงพหุระหวางตัวแปรอิสระดวยกัน ดวย
การทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหความสัมพันธ (Correlation) 

3.4.2  
1)  ทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง (Goodness of Fit) ดวย

การพิจารณาคา Pseudo R-square และคา Log Likelihood และทดสอบ
Likelihood Ratio (LR) Chi-square test 

2)  ทดสอบสมมติฐานของคาสัมประสิทธิ์ ดวยการทดสอบ Wald 

Statistic และ Likelihood Ratio (LR) Chi-square test 
3)  การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 กลุม เพื่อคนหาปจจัยที่

มีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ 
3.5  
การนําเสนอผลการวิเคราะหแบบจําลองโลจิสติก จะพิจารณาจากคา 

Odds Ratio (OR) เนื่องจากการแปลผลจากคา Odds Ratio งายตอการเขาใจ
มากกวาการแปลผลจากคาสัมประสัทธิ์ถดถอย (Coefficient : ) 

Odds Ratio เปนคาที่แสดงความสัมพันธเชิงเปรียบเทียบระหวางตัวแปรตาม
และตัวแปรอิสระ โดยอธิบายถึงอัตราการเปล่ียนแปลงของความนาจะเปนหรือ
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่สนใจ เมื่อตัวแปรอิสระเปลี่ยนไปหนึ่งหนวย แสดงใน
รูปสมการ ดังนี้ 
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 ดังนั้น การแปลผลการวิเคราะหจะพิจารณาจากคา Odds Ratio ซึ่งเปนคาที่
อธิบายอัตราการเปล่ียนแปลงของความนาจะเปนหรือโอกาสที่ผูสูงอายุจะใช
อินเตอรเน็ตระหวางกลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งเทียบกับกลุม
อางอิง (Reference Group) โดยกลุมอางอิงนี้จะมีคา Odds Ratio เทากับ 1   
 และการแปลความหมายของตัวแปรอิสระแตละตัว มีรายละเอียดดังนี้ 

3.6.1   Odds Ratio   1 หมายถึง ตัวแปร
อิสระที่อยูในกลุมที่สนใจมีโอกาสที่จะใชอินเตอรเน็ตเทากับกลุมอางอิงหรือการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่อยูในกลุมที่สนใจ (ตัวแปรอิสระ) ไมมีผลตอตัวแปรตาม  

3.6.2   Odds Ratio   1 หมายถึง ตัวแปร
อิสระท่ีอยูในกลุมที่สนใจมีโอกาสที่จะมีผลตอตัวแปรตามมากกวากลุมอางอิง 
เทากับ Odds Ratio เทา 

       ตัวอยางเชน กําหนดใหกลุมที่สนใจเปนผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขต
เทศบาล และกลุมอางอิงเปนผูสูงอายุที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล ถาคา Odds 

Ratio เทากับ 1.5 หมายถึง ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลมีโอกาสที่จะใช
อินเตอรเน็ตมากกวาผูสูงอายุที่อยูนอกเขตเทศบาล เทากับ 1.5 เทา 

3.6.3  Odds Ratio   1 หมายถึง ตัวแปร
อิสระที่อยูในกลุมที่สนใจมีโอกาสที่จะใชอินเตอรเน็ตนอยกวากลุมอางอิง เทากับ 
Odds Ratio เทา (นิยมอานผลเปนรอยละการเปล่ียนแปลงของคา Odds Ratio 
โดยคํานวณจาก [(Odds Ratio - 1)*100] )  ตัวอยางเชน กําหนดใหกลุมที่สนใจ
เปนผูสูงอายุที่มีสถานภาพการทํางานเปนผูประกอบธุรกิจสวนตัว และกลุมอางอิง
เปนผูสูงอายุที่มีสถานภาพการทํางานเปนลูกจาง ถาคา Odds Ratio เทากับ 
0.41 หมายถึง ผูสูงอายุที่ประกอบธุรกิจมีโอกาสที่จะใชอินเตอรเน็ตนอยกวา
ผูสูงอายุที่เปนลูกจางอยูรอยละ 59 [(0.41-1)*100] 
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อายุ เพศ สถานภาพสมรส เขตการปกครอง ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดของ
ครัวเรือน การใชคอมพิวเตอร การใชแท็บเล็ตหรือโทรศัพทสมารทโฟน 
ความสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ต และการอยูอาศัยรวมกับบุคคลที่ใชอินเตอรเน็ต  
3.4  

3.4.1  
1)  ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ              

เพื่อเลือกตัวแปรอิสระเขาในแบบจําลอง ดวยสถิติทดสอบไคสแควร (Pearson             
Chi-square test) 

2)  ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ เพื่อปองกันปญหา
ความสัมพันธเชิงเดี่ยว และความสัมพันธเชิงพหุระหวางตัวแปรอิสระดวยกัน ดวย
การทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหความสัมพันธ (Correlation) 

3.4.2  
1)  ทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง (Goodness of Fit) ดวย

การพิจารณาคา Pseudo R-square และคา Log Likelihood และทดสอบ
Likelihood Ratio (LR) Chi-square test 

2)  ทดสอบสมมติฐานของคาสัมประสิทธิ์ ดวยการทดสอบ Wald 

Statistic และ Likelihood Ratio (LR) Chi-square test 
3)  การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 กลุม เพื่อคนหาปจจัยที่

มีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ 
3.5  
การนําเสนอผลการวิเคราะหแบบจําลองโลจิสติก จะพิจารณาจากคา 

Odds Ratio (OR) เนื่องจากการแปลผลจากคา Odds Ratio งายตอการเขาใจ
มากกวาการแปลผลจากคาสัมประสัทธิ์ถดถอย (Coefficient : ) 

Odds Ratio เปนคาที่แสดงความสัมพันธเชิงเปรียบเทียบระหวางตัวแปรตาม
และตัวแปรอิสระ โดยอธิบายถึงอัตราการเปล่ียนแปลงของความนาจะเปนหรือ
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่สนใจ เมื่อตัวแปรอิสระเปลี่ยนไปหนึ่งหนวย แสดงใน
รูปสมการ ดังนี้ 
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 ดังนั้น การแปลผลการวิเคราะหจะพิจารณาจากคา Odds Ratio ซึ่งเปนคาที่
อธิบายอัตราการเปล่ียนแปลงของความนาจะเปนหรือโอกาสท่ีผูสูงอายุจะใช
อินเตอรเน็ตระหวางกลุมผูสูงอายุที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งเทียบกับกลุม
อางอิง (Reference Group) โดยกลุมอางอิงนี้จะมีคา Odds Ratio เทากับ 1   
 และการแปลความหมายของตัวแปรอิสระแตละตัว มีรายละเอียดดังนี้ 

3.6.1   Odds Ratio   1 หมายถึง ตัวแปร
อิสระที่อยูในกลุมที่สนใจมีโอกาสที่จะใชอินเตอรเน็ตเทากับกลุมอางอิงหรือการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่อยูในกลุมที่สนใจ (ตัวแปรอิสระ) ไมมีผลตอตัวแปรตาม  

3.6.2   Odds Ratio   1 หมายถึง ตัวแปร
อิสระท่ีอยูในกลุมที่สนใจมีโอกาสที่จะมีผลตอตัวแปรตามมากกวากลุมอางอิง 
เทากับ Odds Ratio เทา 

       ตัวอยางเชน กําหนดใหกลุมที่สนใจเปนผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขต
เทศบาล และกลุมอางอิงเปนผูสูงอายุที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล ถาคา Odds 

Ratio เทากับ 1.5 หมายถึง ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลมีโอกาสที่จะใช
อินเตอรเน็ตมากกวาผูสูงอายุที่อยูนอกเขตเทศบาล เทากับ 1.5 เทา 

3.6.3  Odds Ratio   1 หมายถึง ตัวแปร
อิสระที่อยูในกลุมที่สนใจมีโอกาสที่จะใชอินเตอรเน็ตนอยกวากลุมอางอิง เทากับ 
Odds Ratio เทา (นิยมอานผลเปนรอยละการเปล่ียนแปลงของคา Odds Ratio 
โดยคํานวณจาก [(Odds Ratio - 1)*100] )  ตัวอยางเชน กําหนดใหกลุมที่สนใจ
เปนผูสูงอายุที่มีสถานภาพการทํางานเปนผูประกอบธุรกิจสวนตัว และกลุมอางอิง
เปนผูสูงอายุที่มีสถานภาพการทํางานเปนลูกจาง ถาคา Odds Ratio เทากับ 
0.41 หมายถึง ผูสูงอายุที่ประกอบธุรกิจมีโอกาสที่จะใชอินเตอรเน็ตนอยกวา
ผูสูงอายุที่เปนลูกจางอยูรอยละ 59 [(0.41-1)*100] 
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 3.1  
   

ตัวแปรตาม การใชอินเตอรเนต็ ไมใชอินเตอรเน็ต 
  ใชอินเตอรเน็ต 
ตัวแปรอิสระ อายุ อายุ 70 ปขึ้นไป              [อางอิง] 
(ลักษณะพื้นฐานทาง
ประชากร) 

 อายุ 60-64 ป 
 อายุ 65-69 ป 

 เพศ เพศหญิง                       [อางองิ] 
  เพศชาย 
 สถานภาพสมรส เคยสมรส                      [อางอิง] 
  สมรส 
  โสด 
 เขตการปกครอง นอกเขตเทศบาล             [อางอิง] 
  ในเขตเทศบาล 
ตัวแปรอิสระ 
(สถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม) 

ระดับการศึกษา ประถมศึกษาหรือต่ํากวา    [อางองิ] 
 มัธยมศึกษา 
 ปริญญาตรีหรอืสูงกวา 

 สถานภาพการทํางาน นายจางและทําธุรกิจสวนตัว [อางอิง]  
  ผูท่ีไมไดทํางาน  
  ลูกจาง  
  ผูเกษียณอายุ 
 รายไดของครัวเรือน นอยกวา 15,000 บาท       [อางอิง] 
  15,000 ถึง 29,999 บาท 
  30,000 ถึง 44,999 บาท 
  ตั้งแต 45,000 บาทข้ึนไป 
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 3.1  ( ) 
   

ตัวแปรอิสระ การใชคอมพิวเตอร ไมใช                         [อางอิง] 
(สภาพแวดลอม)  ใช 
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 มี 
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4.1  
   ขอมูลจากการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ในครัวเรือน พ.ศ. 2551-2557 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา อัตราการใช
อินเตอรเน็ตในประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากป 2551 อยูที่รอยละ 
18.17 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 34.89 ในป 2557 (แผนภูมิที่ 4.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557 
 

สําหรับการใชอินเตอรเน็ตในแตละกลุมอายุ พบวา มีแนวโนมการใช
อินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้นในทุกกลุมอายุ โดยกลุมวัยรุนอายุ 15-24 ป มีอัตราการใช
อินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมอายุอื่นๆ คือ เพิ่มจากรอยละ 23.6 
ในป 2551 เปนรอยละ 69.7 ในป 2557 ขณะที่กลุมผูสูงอาย ุ(อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป) 
แมวาจะมีแนวโนมการใชอินเตอรเน็ตในชวงป 2551-2556 เพ่ิมขึ้นเชนเดียวกัน แต
ก็เปนการเพิ่มขึ้นอยางชาๆ โดยในป 2557 มีผูสูงอายุที่ใชอินเตอรเน็ตรอยละ 3.3 
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ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557 

 
4.2  
  หากพิจารณาโครงสรางทางประชากรของผูสูงอายุที่ใชอินเตอรเน็ต ซึ่งมี
อยูประมาณ 320,000 คนทั่วประเทศ พบวา ผูสูงอายุชายจะใชอินเตอรเน็ตมากกวา
ผูสูงอายุหญิงในทุกชวงอายุ โดยชวงอายุที่มีการใชอินเตอรเน็ตมากที่สุด คือ ชวง
อายุ 60-64 ป ผูสูงอายุชายจะมีการใชอินเตอรเน็ตมากกวาผูสูงอายุหญิงเกือบ 2 เทา 
และเมื่ออายุเพิ่มขึ้นการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุจะลดลงทั้งชายและหญิง 

 4.1   . . 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557 
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สําหรับการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุในแตละเขตการปกครอง พบวา 
ผูสูงอายุที่อยูในเขตเทศบาลมีการใชอินเตอรเน็ตจะมีมากกวาผูสูงอายุที่อยูนอก
เขตเทศบาล ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเมืองมีปจจัยตางๆ ทั้ง
ปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการใชอินเตอรเน็ต
มากกวานั่นเอง 

 4.1   
   

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

  100.0 
(N=320,794) 

 100.0 
 (N=273,641) 

 100.0 
(N=47,153) 

    
 ชาย  61.5  60.8  65.1 
 หญิง  38.5  39.2  34.9 

    
 60 – 64 ป  58.1  58.4  58.1 
 65 – 69 ป  25.6  29.8  24.9 
 70 ปขึ้นไป  16.3  11.8  17.0 

    
 เคยสมรส  13.9  11.2  14.4 
 สมรส  78.3  80.4  77.9 
 โสด  7.8   8.4  7.7 
 

เมื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรของผูสูงอายุที่ใชอินเตอรเน็ตใน
แตละเขตการปกครอง พบวา ผูสูงอายุชายมีการใชอินเตอรเน็ตมากกวาผูสูงอายุ
หญิงทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล และเมื่ออายุเพิ่มขึ้นการใชอินเตอรเน็ต
จะลดลงเชนเดียวกันทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 
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 หากพิจารณาปจจัยสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูสูงอายุ พบวา 
ผูสูงอายุที่จบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นจะมีการใชอินเตอรเน็ตมากขึ้น ผูสูงอายุที่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีการใชอินเตอรเน็ตสูงกวาผูสูงอายุที่จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษามากกวา 3 เทา สวนดานอาชีพ พบวา ผูสูงอายุที่
เกษียณอายุจากการทํางานแลวมีรอยละของผูใชอินเตอรเน็ตมากที่สุด (รอยละ 40.3)  
รองลงมาเปนคนที่ไมไดทํางานดวยเหตุผลอื่นๆ (รอยละ 24.5) และนายจางหรือคนที่
ทํางานในธุรกิจสวนตัว (รอยละ 20.5) ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาผูสูงอายุที่อยูใน
ครัวเรือนที่มีรายไดสูงกวาก็จะมีรอยละของผูใชอินเตอรเน็ตมากกวาครัวเรือนที่มี
รายไดนอยกวา ซึ่งรูปแบบดังกลาวพบเชนเดียวกันทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล 

 4.2   
   

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

  100.0 
(N=320,794) 

 100.0 
 (N=273,641) 

 100.0 
(N=47,153) 

    
 ประถมศึกษาหรือต่ํากวา  18.0  18.9  13.2 
 มัธยมศึกษา  24.9  23.8  30.9 
 ปริญญาตรีหรอืสูงกวา  57.1  57.3  55.9 

    
 ผูท่ีไมไดทํางาน   24.5  25.8  17.3 
 ลูกจาง   14.7  15.0  12.4 
 ผูเกษียณอายุ  40.3  39.4  45.8 
 นายจางและทําธุรกจิสวนตัว  20.5  19.8  24.5 

    
 นอยกวา 15,000 บาท    11.7  12.3  8.3 
 15,000 ถึง 29,999 บาท  19.6  19.7  19.5 
 30,000 ถึง 44,999 บาท  24.0  22.0  35.2 
 ตั้งแต 45,000 บาทข้ึนไป  44.7  46.0  37.0 
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เมื่อพิจารณาดานสภาพแวดลอม พบวา ผูสูงอายุสวนใหญจะอาศัยอยูใน
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการใชอินเตอรเน็ต คือ ผูสูงอายุมีการใชคอมพิวเตอร
ครัวเรือนตั้งอยูในพื้นที่ที่สามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตได และอาศัยอยูในครัวเรือนที่
มีบุคคลอื่นที่ใชอินเตอรเน็ต สวนการใชแท็บเล็ตหรือสมารทโฟนจะมีผูสูงอายุ
ประมาณครึ่งหนึ่งที่ใชอุปกรณดังกลาว โดยรูปแบบของสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุจะคลายคลึงกันทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล 

 4.3   
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 สามารถ 99.2 99.2 99.4 

 
   

 ไมม ี 20.8 19.3 29.7 
 มี 79.2 80.7 70.3 
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 หากพิจารณาปจจัยสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูสูงอายุ พบวา 
ผูสูงอายุที่จบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นจะมีการใชอินเตอรเน็ตมากขึ้น ผูสูงอายุที่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีการใชอินเตอรเน็ตสูงกวาผูสูงอายุที่จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษามากกวา 3 เทา สวนดานอาชีพ พบวา ผูสูงอายุที่
เกษียณอายุจากการทํางานแลวมีรอยละของผูใชอินเตอรเน็ตมากที่สุด (รอยละ 40.3)  
รองลงมาเปนคนที่ไมไดทํางานดวยเหตุผลอื่นๆ (รอยละ 24.5) และนายจางหรือคนที่
ทํางานในธุรกิจสวนตัว (รอยละ 20.5) ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาผูสูงอายุที่อยูใน
ครัวเรือนที่มีรายไดสูงกวาก็จะมีรอยละของผูใชอินเตอรเน็ตมากกวาครัวเรือนที่มี
รายไดนอยกวา ซึ่งรูปแบบดังกลาวพบเชนเดียวกันทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล 
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 ลูกจาง   14.7  15.0  12.4 
 ผูเกษียณอายุ  40.3  39.4  45.8 
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 15,000 ถึง 29,999 บาท  19.6  19.7  19.5 
 30,000 ถึง 44,999 บาท  24.0  22.0  35.2 
 ตั้งแต 45,000 บาทข้ึนไป  44.7  46.0  37.0 
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เมื่อพิจารณาดานสภาพแวดลอม พบวา ผูสูงอายุสวนใหญจะอาศัยอยูใน
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 หากพิจารณาจังหวัดที่มีอัตราการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุมากที่สุด 
10 จังหวัด พบวา จังหวัดภูเก็ตมีอัตราการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 22.5 รองลงมาคือ ชลบุรี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี เปนที่นา
สังเกตวา จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดที่มีจํานวนผูสูงอายุมากเปนอันดับที่ 66 ของ
ประเทศ แตมีอัตราการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุมากเปนอันดับหนึ่ง ในขณะที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนจังหวัดที่มีผูสูงอายุมากที่สุดของประเทศ แตมีอัตราการ
ใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุเปนรองจังหวัดภูเก็ตและชลบุรี นอกจากน้ียังพบวา
จังหวัดที่มีอัตราการใชอินเตอรเน็ตสูงนั้น สวนใหญจะเปนจังหวัดที่เปนศูนยกลาง
หรือมีการเติบโตทางดานเศรษฐกิจสูงทั้งในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และสวน
ภูมิภาค 
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หมายเหต:ุ ในวงเล็บคืออันดับของจํานวนผูสูงอายุในประเทศไทย ป 2557 (1 คอื มากที่สุด) 
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 หากพิจารณาจังหวัดที่มีอัตราการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุนอยที่สุด 
10 จังหวัด พบวา จังหวัดบุรีรัมยมีอัตราการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุนอยที่สุด 
คิดเปนรอยละ 0.08 หรืออาจกลาวไดวา ผูสูงอายุในจังหวัดบุรีรัมย 1,000 คน จะ
มีคนที่ใชอินเตอรเน็ตประมาณ 1 คน รองลงมาคือ สุรินทร ศรีสะเกษ มหาสารคาม 
เปนที่นาสังเกตวาจังหวัดที่มีอัตราการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุนอยที่สุด 10 
จังหวัด สวนใหญเปนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมยและ
สุรินทรจะเปนจังหวัดที่ผูสูงอายุมากเปนอันดับ 7 และ 8 ของประเทศ แตมีอัตรา
การใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุนอยที่สุดของประเทศ 
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5.1  
ในการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ ดวยการ

วิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุม (Binary Logistic Regression) เพื่อ
คนหาตัวแปรอิสระตางๆ ที่คาดวาจะมีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุมาทํา
การวิเคราะหรวมกัน โดยใชขอมูลจากการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557 จากตัวอยางผูสูงอายุ (อายุ
ตั้งแต 60 ปขึ้นไป) ที่มีรายการขอมูลครบถวนสมบูรณ (มีการตัดผูสูงอายุตัวอยาง
ที่ตอบ “ไมทราบ/ไมตอบ” ในรายการที่สนใจศึกษา) จํานวน 38,688 ตัวอยาง 
และทําการถวงน้ําหนักขอมูลดวยคาถวงน้ําหนักใหม4 เพื่อใหผลรวมของขอมูล
เทากับจํานวนตัวอยางที่ใชในการศึกษา แตรอยละการกระจายของขอมูลเปนไป
ตามการสุมตัวอยาง 

ตัวแปรตามที่นํามาใชอธิบายการใชอินเตอร เน็ตของผู สูงอายุใน
การศึกษาครั้งนี้คือ การใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ (ใช/ไมใช) สวนตัวแปรอิสระ
เปนตัวแปรเชิงคุณภาพ มีทั้งหมด 11 ตัวแปร โดยแบงเปน 3 กลุม ไดแก 

(1) กลุมของตัวแปรอิสระที่แสดงลักษณะพื้นฐานทางประชากร 
ประกอบดวย 4 ตัวแปรอิสระ ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส และเขตการ
ปกครอง 

(2) กลุมของตัวแปรอิสระที่แสดงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ประกอบดวย 3 ตัวแปรอิสระ ไดแก ระดับการศึกษา สถานภาพการทํางาน และ
รายไดของครัวเรือน 

(3) กลุมของตัวแปรอิสระที่แสดงสภาพแวดลอม ประกอบดวย    
4 ตัวแปรอิสระ ไดแก การใชคอมพิวเตอร การใชแท็บเล็ตหรือโทรศัพทสมารท
โฟน ความสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ต และการอยูอาศัยกับบุคคลที่ใชอินเตอรเน็ต 
                                           
4 คาถวงน้ําหนักใหม คํานวณจากการนําคาถวงน้ําหนักเดิมของขอมูล หารดวย คายอดรวมทั้งหมดท่ี

ถวงน้ําหนัก (N) คณูดวย คายอดรวมทั้งหมดที่ไมไดถวงน้ําหนัก (n) 
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วิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุม (Binary Logistic Regression) เพื่อ
คนหาตัวแปรอิสระตางๆ ที่คาดวาจะมีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุมาทํา
การวิเคราะหรวมกัน โดยใชขอมูลจากการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557 จากตัวอยางผูสูงอายุ (อายุ
ตั้งแต 60 ปขึ้นไป) ที่มีรายการขอมูลครบถวนสมบูรณ (มีการตัดผูสูงอายุตัวอยาง
ที่ตอบ “ไมทราบ/ไมตอบ” ในรายการที่สนใจศึกษา) จํานวน 38,688 ตัวอยาง 
และทําการถวงน้ําหนักขอมูลดวยคาถวงน้ําหนักใหม4 เพื่อใหผลรวมของขอมูล
เทากับจํานวนตัวอยางที่ใชในการศึกษา แตรอยละการกระจายของขอมูลเปนไป
ตามการสุมตัวอยาง 

ตัวแปรตามที่นํามาใชอธิบายการใชอินเตอร เน็ตของผู สูงอายุใน
การศึกษาครั้งนี้คือ การใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ (ใช/ไมใช) สวนตัวแปรอิสระ
เปนตัวแปรเชิงคุณภาพ มีทั้งหมด 11 ตัวแปร โดยแบงเปน 3 กลุม ไดแก 

(1) กลุมของตัวแปรอิสระที่แสดงลักษณะพื้นฐานทางประชากร 
ประกอบดวย 4 ตัวแปรอิสระ ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส และเขตการ
ปกครอง 

(2) กลุมของตัวแปรอิสระที่แสดงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ประกอบดวย 3 ตัวแปรอิสระ ไดแก ระดับการศึกษา สถานภาพการทํางาน และ
รายไดของครัวเรือน 

(3) กลุมของตัวแปรอิสระที่แสดงสภาพแวดลอม ประกอบดวย    
4 ตัวแปรอิสระ ไดแก การใชคอมพิวเตอร การใชแท็บเล็ตหรือโทรศัพทสมารท
โฟน ความสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ต และการอยูอาศัยกับบุคคลที่ใชอินเตอรเน็ต 
                                           
4 คาถวงน้ําหนักใหม คํานวณจากการนําคาถวงน้ําหนักเดิมของขอมูล หารดวย คายอดรวมทั้งหมดท่ี

ถวงน้ําหนัก (N) คณูดวย คายอดรวมท้ังหมดที่ไมไดถวงน้ําหนัก (n) 
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 เพื่อใหไดแบบจําลองที่เหมาะสมที่สุด ในการอธิบายการใชอินเตอรเน็ต
ของผูสูงอายุ จึงไดทําการเปรียบเทียบแบบจําลองที่ 1 ซึ่งประกอบดวยตัวแปร
อิสระที่แสดงลักษณะพื้นฐานทางประชากรและสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
กับแบบจําลองที่ 2 ที่ไดเพิ่มตัวแปรอิสระดานสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของเขาไปใน
แบบจําลองที่ 1 

 5.1  

 1  2 
ประกอบดวยตัวแปรอิสระ ดังน้ี 
กลุมลักษณะพื้นฐานทางประชากร 
  (1) อายุ  
  (2) เพศ  
  (3) สถานภาพสมรส  
  (4) เขตการปกครอง 
กลุมสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม  
  (5) ระดับการศึกษา  
  (6) สถานภาพการทํางาน     
  (7) รายไดของครัวเรือน 

ประกอบดวยตัวแปรอิสระ ดังน้ี 
กลุมลักษณะพื้นฐานทางประชากร 
  (1) อายุ  
  (2) เพศ 
  (3) สถานภาพสมรส  
  (4) เขตการปกครอง 
กลุมสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม  
  (5) ระดับการศึกษา  
  (6) สถานภาพการทํางาน  
  (7) รายไดของครัวเรือน 
กลุมสภาพแวดลอม  
  (8) การใชคอมพวิเตอร 
  (9) การใชแท็บเล็ตหรอืโทรศัพทสมารทโฟน   
  (10) ความสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ต 
  (11) การอาศัยอยูกับบุคคลท่ีใชอินเตอรเน็ต 

 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ มีดังนี้ 
1) การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการทดสอบไคสแควร 

(ตาราง ผ2) พบวา ตัวแปรอิสระที่นํามาวิเคราะหทุกตัวมีความสัมพันธกับการใช
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อินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ (ตัวแปรตาม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 99%  

2) การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระเพื่อปองกันปญหา
ความสัมพันธเชิงเดีย่ว (Collinearity) และความสัมพันธเชิงพหุ (Multicollinearity) 
ระหวางตัวแปรอิสระดวยกัน ซึ่งผลการทดสอบพบวาตัวแปรอิสระไมมีปญหา
ความสัมพันธเชิงเดี่ยวและความสัมพันธเชิงพหุระหวางตัวแปรอิสระดวยกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง ผ3) 

3) การทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง (Goodness of Fit) 
ดวยการทดสอบคา Pseudo R-square และคา Likelihood Ratio (LR) เพื่อหา
ตัวแปรอิสระและแบบจําลองที่สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ต
ของผูสูงอายุได 

 5.2  Pseudo R2  Likelihood Ratio  
 Likelihood Ratio Pseudo R2 
 1 4,762.7*** 0.4285 
 2 8,124.3*** 0.7309 

หมายเหตุ:  *** แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

 จากผลการวิเคราะหพบวา ในแบบจําลองทั้ง 2 แบบจําลองนั้นตัวแปร
อิสระที่นํามาศึกษามีความสัมพันธตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 99% โดยตัวแปรอิสระในแตละแบบจําลองสามารถ
อธิบายความผันแปรในการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุไดดังนี้ 
 แบบจําลองที่ 1 ตัวแปรอิสระประกอบดวยตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะ
พื้นฐานทางประชากรและตัวแปรเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถ
อธิบายความผันแปรการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุไดรอยละ 42.85 
 แบบจําลองที่ 2 เมื่อทําการเพ่ิมตัวแปรอิสระที่แสดงสภาพแวดลอม
เขาไปในแบบจําลองที่ 1 สงผลใหแบบจําลองที่ 2 สามารถอธิบายความผันแปรการใช
อินเตอรเน็ตของผูสูงอายุไดรอยละ 73.09 
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 เพื่อใหไดแบบจําลองที่เหมาะสมที่สุด ในการอธิบายการใชอินเตอรเน็ต
ของผูสูงอายุ จึงไดทําการเปรียบเทียบแบบจําลองที่ 1 ซึ่งประกอบดวยตัวแปร
อิสระที่แสดงลักษณะพื้นฐานทางประชากรและสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
กับแบบจําลองที่ 2 ที่ไดเพิ่มตัวแปรอิสระดานสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของเขาไปใน
แบบจําลองที่ 1 

 5.1  

 1  2 
ประกอบดวยตัวแปรอิสระ ดังน้ี 
กลุมลักษณะพื้นฐานทางประชากร 
  (1) อายุ  
  (2) เพศ  
  (3) สถานภาพสมรส  
  (4) เขตการปกครอง 
กลุมสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม  
  (5) ระดับการศึกษา  
  (6) สถานภาพการทํางาน     
  (7) รายไดของครัวเรือน 

ประกอบดวยตัวแปรอิสระ ดังน้ี 
กลุมลักษณะพื้นฐานทางประชากร 
  (1) อายุ  
  (2) เพศ 
  (3) สถานภาพสมรส  
  (4) เขตการปกครอง 
กลุมสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม  
  (5) ระดับการศึกษา  
  (6) สถานภาพการทํางาน  
  (7) รายไดของครัวเรือน 
กลุมสภาพแวดลอม  
  (8) การใชคอมพวิเตอร 
  (9) การใชแท็บเล็ตหรอืโทรศัพทสมารทโฟน   
  (10) ความสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ต 
  (11) การอาศัยอยูกับบุคคลท่ีใชอินเตอรเน็ต 

 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ มีดังนี้ 
1) การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการทดสอบไคสแควร 

(ตาราง ผ2) พบวา ตัวแปรอิสระที่นํามาวิเคราะหทุกตัวมีความสัมพันธกับการใช
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อินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ (ตัวแปรตาม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 99%  

2) การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระเพื่อปองกันปญหา
ความสัมพันธเชิงเดีย่ว (Collinearity) และความสัมพันธเชิงพหุ (Multicollinearity) 
ระหวางตัวแปรอิสระดวยกัน ซึ่งผลการทดสอบพบวาตัวแปรอิสระไมมีปญหา
ความสัมพันธเชิงเดี่ยวและความสัมพันธเชิงพหุระหวางตัวแปรอิสระดวยกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง ผ3) 

3) การทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง (Goodness of Fit) 
ดวยการทดสอบคา Pseudo R-square และคา Likelihood Ratio (LR) เพื่อหา
ตัวแปรอิสระและแบบจําลองที่สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ต
ของผูสูงอายุได 

 5.2  Pseudo R2  Likelihood Ratio  
 Likelihood Ratio Pseudo R2 
 1 4,762.7*** 0.4285 
 2 8,124.3*** 0.7309 

หมายเหตุ:  *** แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

 จากผลการวิเคราะหพบวา ในแบบจําลองทั้ง 2 แบบจําลองนั้นตัวแปร
อิสระที่นํามาศึกษามีความสัมพันธตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 99% โดยตัวแปรอิสระในแตละแบบจําลองสามารถ
อธิบายความผันแปรในการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุไดดังน้ี 
 แบบจําลองที่ 1 ตัวแปรอิสระประกอบดวยตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะ
พื้นฐานทางประชากรและตัวแปรเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถ
อธิบายความผันแปรการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุไดรอยละ 42.85 
 แบบจําลองที่ 2 เมื่อทําการเพ่ิมตัวแปรอิสระที่แสดงสภาพแวดลอม
เขาไปในแบบจําลองที่ 1 สงผลใหแบบจําลองที่ 2 สามารถอธิบายความผันแปรการใช
อินเตอรเน็ตของผูสูงอายุไดรอยละ 73.09 
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4) คาสัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติกและคา Odds ratio เมื่อการทํา
วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุดวยการวิเคราะหการ
ถดถอยโลจิสติกแบบ 2 กลุม ไดผลการวิเคราะหดังนี้ (ตารางที่ 5.3) 

 5.3   Odds Ratio 

 [กลุมอางอิง] 
 1  2 

คา
สัมประสิทธิ ์

Odds 
Ratio 

คา
สัมประสิทธิ ์

Odds 
Ratio 

 [อายุ 70 ปขึน้ไป]     
อายุ 65-69 ป 1.029*** 2.797 0.273 1.315 
อายุ 60-64 ป 0.682*** 1.978 0.349* 1.419 

 [เพศหญิง]     
เพศชาย 0.290*** 1.336 0.203 1.226 

 [เคยสมรส]     
สมรส 0.447 1.563 0.297* 1.346 
โสด 0.387* 1.472 0.700** 2.013 

 [นอกเขตเทศบาล]     
ในเขตเทศบาล 1.055*** 2.873 0.519*** 1.682 

 [ประถมศึกษาหรือต่ํากวา]     
มัธยมศึกษา 1.848*** 6.347 1.231*** 3.425 
ปริญญาตรีหรอืสูงกวา 3.193*** 24.363 2.000*** 7.393 

 [นายจางและทําธุรกจิสวนตัว]    
ผูท่ีไมไดทํางาน -0.149 0.862 0.259 1.296 
ลูกจาง 0.915*** 2.497 0.598** 1.818 
ผูเกษียณอายุ 0.042 1.042 0.613*** 1.846 
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 5.3   Odds Ratio ( ) 

 [กลุมอางอิง] 
 1  2 

คา
สัมประสิทธิ ์

Odds 
Ratio 

คา
สัมประสิทธิ ์

Odds 
Ratio 

[นอยกวา 15,000 บาท]     
15,000 ถึง 29,999 บาท 0.580*** 1.786 -0.230 0.795 
30,000 ถึง 44,999 บาท 1.239*** 3.453 -0.003 0.997 
ตั้งแต 45,000 บาทข้ึนไป 1.815*** 6.144  0.154 1.167 

 [ไมใช]       
ใช   4.502*** 90.208 

 Tablet/Smart Phone [ไมใช]     
ใช   1.711*** 5.534 

 [ไมสามารถเขาถงึฯ]    
สามารถเขาถึงฯ   1.724*** 5.606 

 [ไมม]ี     
มี   1.052*** 2.863 
คาคงท่ี (Constant term) -5.268*** 0.005 -7.282*** 0.001 
The log likelihood -3,176.7 -1,495.9 
The likelihood ratio (LR) test      4,762.7***      8,124.3*** 
Pseudo R2 0.4285 0.7309 
ระดับความเปนอสิระ  14 18 
จํานวนตัวอยาง  38,688 38,688 
หมายเหตุ : *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

**  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
*** แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

 แบบจําลองที่ 1 ตัวแปรอิสระที่มีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของ
ผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มี 7 ตัวแปร ไดแก (1) อายุ  (2) เพศ  (3) 
สถานภาพสมรส  (4) เขตการปกครอง  (5) ระดับการศึกษา (6) สถานภาพการ
ทํางาน และ(7) รายไดของครัวเรือน กลาวคือ ทุกตัวแปรในแบบจําลองมีผลตอการ
ใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ 
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4) คาสัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติกและคา Odds ratio เมื่อการทํา
วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุดวยการวิเคราะหการ
ถดถอยโลจิสติกแบบ 2 กลุม ไดผลการวิเคราะหดังน้ี (ตารางที่ 5.3) 

 5.3   Odds Ratio 

 [กลุมอางอิง] 
 1  2 

คา
สัมประสิทธิ ์

Odds 
Ratio 

คา
สัมประสิทธิ ์

Odds 
Ratio 

 [อายุ 70 ปขึน้ไป]     
อายุ 65-69 ป 1.029*** 2.797 0.273 1.315 
อายุ 60-64 ป 0.682*** 1.978 0.349* 1.419 

 [เพศหญิง]     
เพศชาย 0.290*** 1.336 0.203 1.226 

 [เคยสมรส]     
สมรส 0.447 1.563 0.297* 1.346 
โสด 0.387* 1.472 0.700** 2.013 

 [นอกเขตเทศบาล]     
ในเขตเทศบาล 1.055*** 2.873 0.519*** 1.682 

 [ประถมศึกษาหรือต่ํากวา]     
มัธยมศึกษา 1.848*** 6.347 1.231*** 3.425 
ปริญญาตรีหรอืสูงกวา 3.193*** 24.363 2.000*** 7.393 

 [นายจางและทําธุรกจิสวนตัว]    
ผูท่ีไมไดทํางาน -0.149 0.862 0.259 1.296 
ลูกจาง 0.915*** 2.497 0.598** 1.818 
ผูเกษียณอายุ 0.042 1.042 0.613*** 1.846 
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 5.3   Odds Ratio ( ) 

 [กลุมอางอิง] 
 1  2 

คา
สัมประสิทธิ ์

Odds 
Ratio 

คา
สัมประสิทธิ ์

Odds 
Ratio 

[นอยกวา 15,000 บาท]     
15,000 ถึง 29,999 บาท 0.580*** 1.786 -0.230 0.795 
30,000 ถึง 44,999 บาท 1.239*** 3.453 -0.003 0.997 
ตั้งแต 45,000 บาทข้ึนไป 1.815*** 6.144  0.154 1.167 

 [ไมใช]       
ใช   4.502*** 90.208 

 Tablet/Smart Phone [ไมใช]     
ใช   1.711*** 5.534 

 [ไมสามารถเขาถงึฯ]    
สามารถเขาถึงฯ   1.724*** 5.606 

 [ไมม]ี     
มี   1.052*** 2.863 
คาคงท่ี (Constant term) -5.268*** 0.005 -7.282*** 0.001 
The log likelihood -3,176.7 -1,495.9 
The likelihood ratio (LR) test      4,762.7***      8,124.3*** 
Pseudo R2 0.4285 0.7309 
ระดับความเปนอิสระ  14 18 
จํานวนตัวอยาง  38,688 38,688 
หมายเหตุ : *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

**  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
*** แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

 แบบจําลองที่ 1 ตัวแปรอิสระที่มีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของ
ผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มี 7 ตัวแปร ไดแก (1) อายุ  (2) เพศ  (3) 
สถานภาพสมรส  (4) เขตการปกครอง  (5) ระดับการศึกษา (6) สถานภาพการ
ทํางาน และ(7) รายไดของครัวเรือน กลาวคือ ทุกตัวแปรในแบบจําลองมีผลตอการ
ใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ 
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 แบบจําลองที่ 2 ตัวแปรอิสระที่มีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของ
ผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มี 7 ตัวแปร ไดแก (1) เขตการปกครอง (2) 
ระดับการศึกษา (3) สถานภาพการทํางาน (4) การใชคอมพิวเตอร (5) การใชแท็บ
เล็ตหรือโทรศัพทสมารทโฟน (6) ความสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ต และ(7) การอยู
อาศัยกับบุคคลที่ใชอินเตอรเน็ต 
 ผลการวิเคราะหของแบบจําลองที่ 1 และแบบจําลองที่ 2 พบวา เมื่อ
มีการเพิ่มตัวแปรเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในแบบจําลอง จะทําใหความสามารถใน
การอธิบายการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน จากแบบจําลองที่ 1 
ตัวแปรอิสระในแบบจําลองสามารถอธิบายการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุไดรอย
ละ 43 สวนตัวแปรอิสระในแบบจําลองที่ 2 สามารถอธิบายไดรอยละ 73 
โดยเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 30 ทั้งนี้ ผู สูงอายุที่ เคยใชคอมพิวเตอร แท็บเล็ตหรือ
โทรศัพทสมารทโฟน มีโอกาสที่จะใชอินเตอรเน็ตมากกวาผูที่ไมเคยใชอุปกรณดัง
กลาวถึง 90 เทาและ 5.5 เทาตามลําดับ ผูสูงอายุที่อยูในครัวเรือนที่สามารถเขาถึง
อินเตอรเน็ตได และอาศัยอยูกับบุคคลในครัวเรือนที่ใชอินเตอรเน็ต จะมีโอกาสใช
อินเตอรเน็ตมากกวาผูสูงอายุที่ไมสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตได และไมไดอาศัย  
อยูกับบุคคลที่ใชอินเตอรเน็ต 5.6 เทา และ 2.8 เทา ตามลําดับ 
 นอกจากนี้การเพ่ิมปจจัยดานสภาพแวดลอมเขาไปในแบบจําลองที่ 1 
สงผลใหปจจัยดานลักษณะทางประชากรและดานสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมมี
ผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ กลุมตัวแปร
ลักษณะพื้นฐานทางประชากรไมมีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ ยกเวนเขต
การปกครองที่ยังคงมีผลตอการใชอินเตอรเน็ต สวนกลุมตัวแปรทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม พบวา ระดับการศึกษายังคงมีผลตอการใชอินเตอรเน็ตแตมีอิทธิพล
นอยลง สถานภาพการทํางานและรายไดของครัวเรือนใหผลที่เปลี่ยนแปลงไป 
กลาวคือ ผูสูงอายุที่เกษียณอายุ ผูสูงอายุที่ยังทํางาน(เปนลูกจาง) และผูสูงอายุที่
ไมไดทํางาน จะมีโอกาสใชอินเตอรเน็ตมากกวาผูสูงอายุที่เปนนายจางและทําธุรกิจ
สวนตัว สวนรายไดของครัวเรือนไมมีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ แต
พบวาแนวโนมของโอกาสในการใชอินเตอรเน็ตของครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นถารายได
ของครัวเรือนสูงขึ้น 
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5.2  
ปจจัยที่มีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ ประกอบดวย (1) เขตการ

ปกครอง (2) ระดับการศึกษา (3) สถานภาพการทํางาน (4) การใชคอมพิวเตอร (5) การใช
แท็บเล็ตและโทรศัพทสมารทโฟน  (6) ความสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ต และ (7) การอาศัย
อยูกับบุคคลที่ใชอินเตอรเน็ต   

   
  

 
  

5.3  
จากการศึกษาวิเคราะหปจจัยทีม่ีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ ดวย

การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกนั้น สามารถนําผลการศึกษามาประกอบการ      
วางแผนการสงเสริมใหผูสูงอายุมีการใชอินเตอรเน็ตเพิ่มมากขึ้น โดยการพิจารณาการ
จัดลําดับความสําคัญของนโยบายที่จะสงเสริมจากโอกาสในการใชอินเตอรเน็ตของ  
ตัวแปรอิสระตางๆ ไดดังนี้ 

1. สงเสริมการใหความรูการใชคอมพิวเตอรแกผูสูงอายุ เพราะผลจากการ
วิเคราะหพบวา ผูสูงอายุที่เคยใชคอมพิวเตอรจะมีโอกาสในการใชอินเตอรเน็ต
มากกวาผูสูงอายุที่ไมเคยใชคอมพิวเตอรถึง 90 เทา 

2. จัดหา/จัดใหมีแท็บเล็ตหรือโทรศัพทสมารทโฟนราคาถูก เพราะผูสูงอายุ
ที่มีการใชอุปกรณดังกลาวจะมีโอกาสในการใชอินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้น 5.5 เทา 

3. การขยายความครอบคลุมของโครงขายอินเตอรเน็ต เพื่อใหครัวเรือน
สามารถเช่ือมตออินเตอรเน็ตได ซึ่งจะสงผลตอการเขาถึงอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ ใน
ขณะเดียวกันควรมีการควบคุมอัตราคาบริการอินเตอรเน็ตใหอยูในราคาที่ประชาชน
สามารถเขาถึงได 

อยางไรก็ตามการใชนโยบายนี้ควรดําเนินการไปพรอมกับการสงเสริมใหทุก
คนในครัวเรือนไดใชอินเตอรเน็ต เพราะผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นแลววา การ
อาศัยอยูในครัวเรือนที่มีบุคคลในครัวเรือนใชอินเตอรเน็ตนั้นชวยใหผูสูงอายุมีโอกาส
ใชอินเตอรมากขึ้นเชนกัน 
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 แบบจําลองที่ 2 ตัวแปรอิสระที่มีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของ
ผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มี 7 ตัวแปร ไดแก (1) เขตการปกครอง (2) 
ระดับการศึกษา (3) สถานภาพการทํางาน (4) การใชคอมพิวเตอร (5) การใชแท็บ
เล็ตหรือโทรศัพทสมารทโฟน (6) ความสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ต และ(7) การอยู
อาศัยกับบุคคลที่ใชอินเตอรเน็ต 
 ผลการวิเคราะหของแบบจําลองที่ 1 และแบบจําลองที่ 2 พบวา เมื่อ
มีการเพิ่มตัวแปรเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในแบบจําลอง จะทําใหความสามารถใน
การอธิบายการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน จากแบบจําลองที่ 1 
ตัวแปรอิสระในแบบจําลองสามารถอธิบายการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุไดรอย
ละ 43 สวนตัวแปรอิสระในแบบจําลองที่ 2 สามารถอธิบายไดรอยละ 73 
โดยเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 30 ทั้งนี้ ผู สูงอายุที่ เคยใชคอมพิวเตอร แท็บเล็ตหรือ
โทรศัพทสมารทโฟน มีโอกาสที่จะใชอินเตอรเน็ตมากกวาผูที่ไมเคยใชอุปกรณดัง
กลาวถึง 90 เทาและ 5.5 เทาตามลําดับ ผูสูงอายุที่อยูในครัวเรือนที่สามารถเขาถึง
อินเตอรเน็ตได และอาศัยอยูกับบุคคลในครัวเรือนที่ใชอินเตอรเน็ต จะมีโอกาสใช
อินเตอรเน็ตมากกวาผูสูงอายุที่ไมสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตได และไมไดอาศัย  
อยูกับบุคคลที่ใชอินเตอรเน็ต 5.6 เทา และ 2.8 เทา ตามลําดับ 
 นอกจากนี้การเพ่ิมปจจัยดานสภาพแวดลอมเขาไปในแบบจําลองที่ 1 
สงผลใหปจจัยดานลักษณะทางประชากรและดานสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมมี
ผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ กลุมตัวแปร
ลักษณะพื้นฐานทางประชากรไมมีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ ยกเวนเขต
การปกครองที่ยังคงมีผลตอการใชอินเตอรเน็ต สวนกลุมตัวแปรทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม พบวา ระดับการศึกษายังคงมีผลตอการใชอินเตอรเน็ตแตมีอิทธิพล
นอยลง สถานภาพการทํางานและรายไดของครัวเรือนใหผลที่เปล่ียนแปลงไป 
กลาวคือ ผูสูงอายุที่เกษียณอายุ ผูสูงอายุที่ยังทํางาน(เปนลูกจาง) และผูสูงอายุที่
ไมไดทํางาน จะมีโอกาสใชอินเตอรเน็ตมากกวาผูสูงอายุที่เปนนายจางและทําธุรกิจ
สวนตัว สวนรายไดของครัวเรือนไมมีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ แต
พบวาแนวโนมของโอกาสในการใชอินเตอรเน็ตของครัวเรือนจะเพ่ิมขึ้นถารายได
ของครัวเรือนสูงขึ้น 
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5.2  
ปจจัยที่มีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ ประกอบดวย (1) เขตการ

ปกครอง (2) ระดับการศึกษา (3) สถานภาพการทํางาน (4) การใชคอมพิวเตอร (5) การใช
แท็บเล็ตและโทรศัพทสมารทโฟน  (6) ความสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ต และ (7) การอาศัย
อยูกับบุคคลที่ใชอินเตอรเน็ต   

   
  

 
  

5.3  
จากการศึกษาวิเคราะหปจจัยทีม่ีผลตอการใชอินเตอรเน็ตของผูสูงอายุ ดวย
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 1   

   
 

การใชอินเตอรเนต็ 0 = ไมใชอินเตอรเน็ต  

  1 = ใชอินเตอรเน็ต Internet 
อายุ 0 = อายุ 70 ปขึ้นไป *  

  1 = อายุ 60-64 ป  60-64 

  2 = อายุ 65-69 ป 65-69 

เพศ 0 = เพศหญิง *  

  1 = เพศชาย Male 
สถานภาพสมรส 0 = เคยสมรส *  

  1 = โสด Single 

  2 = สมรส Married 

เขตการปกครอง 0 = นอกเขตเทศบาล *  

  1 = ในเขตเทศบาล Municipal 
ระดับการศึกษา 0 = ประถมศึกษาหรือต่ํากวา *  

  1 = มัธยมศึกษา Secondary 

  2 = ปริญญาตรีหรอืสูงกวา Higher Ed 

สถานภาพการทํางาน 0 = นายจางและทําธุรกิจสวนตัว *  

  1 = ผูท่ีไมไดทํางาน Not work 

  2 = ลูกจาง Employee 

  3 = ผูเกษียณอายุ Retired 
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 1   ( ) 

   
 

รายไดของครัวเรือน 0 = นอยกวา 15,000 บาท *  

  1 = 15,000 ถึง 29,999 บาท 15k-29k 

  2 = 30,000 ถึง 44,999 บาท 30k-45k 

  3 = ตั้งแต 45,000 บาทข้ึนไป  45k+ 

การใชคอมพิวเตอร 0 = ไมใช *  

  1 = ใช Computer 
การใชแท็บเลต็หรอืโทรศัพท
สมารทโฟน 
  

0 = ไมใช *  

1 = ใช Tablet 

ความสามารถเขาถึงอินเตอรเนต็ 0 = ไมสามารถเขาถงึ *  
  1 = สามารถเขาถึง Access 
การอาศัยอยูกับบุคคลท่ีใช
อินเตอรเน็ต 
  

0 = ไมมี *  

1 = มี Living 

หมายเหตุ : * แทน กลุมอางอิง (Reference Group) 
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 2   

   Chi square    
 

     422.528*** 
อายุ 60-64 ป 12,779 100.00 5.20 94.80  
อายุ 65-69 ป 8,728 100.00 3.33 96.67  
อายุ 70 ปขึ้นไป 17,181 100.00 1.14 98.86  
     117.388*** 
เพศชาย 16,630 100.00 2.16 97.84  
เพศหญิง 22,058 100.00 4.05 95.95  

     259.986*** 
โสด 1,666 100.00 5.22 94.78  
สมรส 22,872 100.00 3.93 96.07  
เคยสมรส 14,150 100.00 1.17 98.83  

     538.488*** 
นอกเขตเทศบาล 17,440 100.00 0.76 99.24  
ในเขตเทศบาล 21,248 100.00 4.79 95.21  

 
     6,650.896*** 

ประถมศึกษาหรือต่าํกวา 33,956 100.00 0.90 99.10  
มัธยมศึกษา 3,014 100.00 8.59 91.41  
ปริญญาตรีหรอืสูงกวา  1,718  100.00 34.23 65.77  

     2,876.241*** 
ไมไดทํางาน 21,143 100.00 1.25 98.75  
ลูกจาง 1,936 100.00 7.13 92.87  
นายจางและทําธุรกิจสวนตัว 13,440 100.00 2.14 97.86  
เกษียณอายุ 2,169 100.00 21.25 78.75  

     2,398.694*** 
นอยกวา 15,000 บาท 24,329 100.00 0.89 99.11  
15,000 ถึง 29,999 บาท 9,021 100.00 3.07 96.93  
30,000 ถึง 44,999 บาท 3,175 100.00 8.39 91.61  
ตั้งแต 45,000 บาทข้ึนไป 2,181 100.00 18.02 81.98  
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 2  ( ) 

   Chi square    
 

     18,546.363*** 
ไมใช 37,227 100.00 0.64 99.36  
ใช 1,461 100.00 62.35 37.65  

     7,991.242*** 
ไมใช 37,304 100.00 1.49 98.51  
ใช 1,384 100.00 43.06 56.94  

    270.681*** 
ไมสามารถฯ 8,489 100.00 0.29 99.71  
สามารถฯ 30,199 100.00 3.73 96.27  

    746.361*** 
ไมไดอยูอาศัยฯ 23,662 100.00 1.09 98.91  
อยูอาศัยฯ 15,026 100.00 5.94 94.06  

หมายเหตุ : *** มนัียสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.001 
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 3  (Correlation Matrix) 
Variable internet 60-64 65-69 Gender Single Married Municipal Secondary Higher 
60-64 0.0 ***  
65-69 0.0 * -0.3***  

Gender 0.0 *** 0.0*** 0.0***  
Married 0.0 *** 0.1*** 0.0*** 0.3 ***  
Single 0.0 *** 0.0*** 0.0  -0.0 *** -0.2***  

Municipal 0.0 *** 0.0  0.0 * -0.0  0.0*** -0.0  
Secondary 0.1 *** 0.0*** 0.0*** 0.1 *** 0.0*** 0.0 *** 0.1***  

Higher 0.4 *** 0.0*** 0.0 ** 0.0 *** 0.0*** 0.0 *** 0.1*** -0.0 ***  
Not work -0.1 *** -0.3*** -0.1*** -0.2 *** -0.0*** -0.2 *** 0.0  -0.1 *** -0.1*** 
Employee 0.0 *** 0.1*** 0.0  0.0 *** 0.0*** 0.0 *** -0.0  -0.0  0.0*** 

Retired 0.2 *** 0.0*** 0.0*** 0.1 *** 0.0*** 0.0 *** 0.1*** 0.2 *** 0.5*** 
15k-29k 0.2 *** 0.0*** 0.0  0.0  0.0 ** 0.0 *** 0.1*** 0.1 *** 0.2*** 
30k-45k 0.0 *** 0.0*** 0.0  0.0  -0.0  0.0 *** 0.0*** 0.1 *** 0.1*** 
45k+ 0.0  0.0*** 0.0  0.0 *** 0.0  0.0 *** 0.0*** 0.0 *** 0.0*** 

Computer 0.8 *** 0.1*** 0.0 * 0.0 *** 0.0*** 0.0 *** 0.0*** 0.1 *** 0.4*** 
Tablet 0.3 *** 0.0*** 0.0 ** 0.0 *** 0.0 * 0.0 *** 0.0*** 0.0 *** 0.2*** 
Access 0.0 *** 0.0 * 0.0  0.0  0.0  0.0 * 0.1*** 0.0 *** 0.1*** 
Living 0.1 *** 0.0*** 0.0  -0.0 ** -0.0*** 0.0  0.0*** 0.0 *** 0.0*** 

 
Variable Not work Employee Retired 15k-29k 30k-45k 45k+ Computer Tablet Access 

Employee -0.2***               
Retired -0.2*** -0.0 ***              
15k-29k -0.0*** 0.0  0.1***          
30k-45k -0.0*** -0.0 *** 0.1*** -0.0 ***         
45k+ -0.0*** -0.0  0.0*** -0.1 *** -0.1 ***        

Computer -0.1*** 0.0 *** 0.2*** 0.2 *** 0.1 *** 0.0 *** 1    
Tablet -0.0*** 0.0 *** 0.1*** 0.1 *** 0.0 *** 0.0 ** 0.33 ***   
Access 0.0  -0.0 * 0.1*** 0.1 *** 0.1 *** 0.1 *** 0.10 *** 0.0 ***  
Living 0.0 * -0.0 *** 0.0*** 0.2 *** 0.2 *** 0.1 *** 0.11 *** 0.0 *** 0.2*** 

หมายเหตุ :   *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
**  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    
*** แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001   
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 2  ( ) 
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